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 هر م وم هه ءزج نيرشعو دحاو ن» نما ءزج وهو ) ' ع
 0 الل ةاكوم 9 2
 2 ( نيماحفلاب رجاتلا يف رغملا ىساس يدقأ طل 0
 5 بستم سدود هوم دل 22-
 7 4 ةيويدخلا ةناخيتكلاب ة هعدق ةخسأ ىلع لب وق ( 0
 ْ و ه2 بد يديم ع

2 
 - ) يطيقنشلا دما خيشلا كاتسالا حيحصتب ( 1



005 

 م
 1-5 ةراتذلا ةئاملا نم و هلم وص قع

 ةيرفلا) هك سد رشامم هلع[ نم وفقا
 فئيقز أه ريس ةبرهم نب ىو رايد ىئغاس له

 ترسل ا * انتلون نامت ماي

 فيشاط اوذاو اود »* ي*ول نم ديصلااهءامعا

 ينهيفو ليقثلا فيفخ نم هنْطو ناعدح نب هللا دبع يتدارحل ءانغلاو ينانكلا ةعرف ينال رعشلا

 قاطم ل ليقت عبارلاو كلاثلا |

 4-5 ناعدجنب رابخا نم '”ىسو اهريخو ناعدجن هللا كيع يندارج َر 5 0

 بلاغ: نا يول نب تدك 7 نا 2 نب كيوهرس نا نك نإ 7 كك ناعد> نب 1 كمع وه

 داع يندا ريياهامس ةياهاجلا يف ناينغتت نيتدارلا نايمست ناتما ناعدح نبال تناك يلكلا نبا لاق

 58 ناعدح نبأ ناكو هسدتمانأك دقو ىنقثلا تاضلا فأ نب م ا ناعدح ن ١ هللا كم ع اءمهوو

 معاقلا نب 5 ١» رمدأ كيلا وا ) ىريخاو ( اهايأ هاطعاق 2-50 0 ا.ماارظني 4 ةب أ كك رفادو>

 نع يعشلا ن دع دواذ ع ثانغ ن نب صفح انثدح لاق ةمش فأن 0 لاق ىضلار هلأ

 و محرلا علا ةلاحلا 2 د نبأ نا هللا لوسراي تلق تلاق ةشئاع نع قورعسم

 ينا نب يمركا ( ينربخا ) نيدلا موب قئيط> يل رفغا اموي لب مل ال لاق هعفان كلذ لهف نيكسملا

 لاق دمحأ . نب ا | ىنندح لاق نيسلا نب رقعح ىف ل كيد لاق راكب نب 1 ل ا لاق ءاللعلا

 كب يأ يره هللا دع هل لاق هياع لد اخاف ناجم ؛ هللأ دنع ىلع ت 1 نأ 5 ةضأ مدق

 ىكؤا قوق نم لطلاب ىلع تمدق للا دبع هل لاقف ينآشمو ىناتح 2 ءام رق ولك ةسا لاّقف

 هاما ماقافلاو هام نع لانا الو كيد ءاضق كتلنمض دقو يدب 1 الاق ينرظناف ينأشمو

 لآ و هانأف

 تس تش ا 67؟_؟©؟+[_؟©؟© تش ش7 9؟©؟7؟©؟+سس1 97” ٍ؟7؟7ُ7سسخ71ْ97ٍ77 شف 796797 1 ل ل يس ا 50

10 0 



 ءايلغا كتميش نا كؤاح

 ءائسلاو بدمملا بسحلا كل

 ينافكدتمأ ىجاح رك ذأأ
 مرق تن و وومالا, كملعو

 ءاتشلا هرحح أتاكلااماذا * ًادحوةمركم حرلا يرابت

 ءاتلاف زو ..ءانكس انو 1 انك اا

 ءاف هللأ دنع تفل اذا

 1 2 0 مي وثب * اهانب ةمركم لك كضراف

 ءاعملا اهرطانل تزرع ع مهماع اقح هلضف زرباف

 ءافحةيلاظنتدسشلاب لهو. رض لع ءاكلا قت لبق

2# 

# 

 ءاسملا 3: ىلا قالا #0 3 هريغي ال عرك

0 

0 

7 

 رف قرصتاو |هاذحا اذخلف تقشام مج[ نك لاف“ ناتنف هدنع تاك ريفلا اة
 6 لا ناف هيلع اهتددر ولف البلع هتيقل دقلهل اولاقو اهذخأ ىلع هوءالف شيرق سلاج نم , سلجم
 نم مالكلا عق هوو كل ةيميص قدح م ك1 او 5ع كإ ب رقأ كلذ 00 ىلاجاتجي

]| 

 0 9 اعددو اعنا كالعأ ناعبش 3 نبادل لاقا 0 هانأ املف هيلع اهدربل هك لا عج 8 : مدنوأعقوم |

 انأاب 5 ظ هللاو عا لاف مولا 1 لاقام ةيمال تيص وذ ا 26 راق اع ىلع كوبألا ٌْ

 1 لاَمف كلذ ُُق ل يذلا اق ناعدح ن | هللأ كيع لاقؤ ريصز

 ٠4

 كسوف

 ل ءاطعلا لكاامو لذي د هيو ناك نعال ير كٌواطع

 املفجرخو 5 2 د 1 هللا ديع 00 0 1 دنع اندارح هيف تنع

 نإ ِر مغ نع يره و ازيزع لأ دم 2 1 دحأ تاسالا هذه 7 دقو ل وش 2 أمهم موقلا ىلإ راس

 ٍ : ةدايز أ ءمقو ةيش |

 ١1 داجتالا نم نعلطي بهاوم »* دعو هكا ىلاَمو :

 يداهلكمدقتسارلاتناو * سارو داه ةإببق لكل

 ان ند 1 عاد هل

 37 ءاللم يزيشلا نم هت ىلا

 يداني هتراد قوف رخاو
 كايا كاني: لا تان

 ل هيف لاقو

 ءازلا كت يرد ناد
 ماكالا هريغت الو قع الو .نوخيال

 ماعز اةلاغزلا هل نيتك تحتلاو :ةمكحفلا
 ند



 يبأ نع مرالا 8 لاقى وغياا قحسا سس ده انادح لاق ىديزملا سابعلا ب دم ) 0 ( ١

 ليقف هنع 3 ذولافلا هال 1 ا ل دقوت نس نم 05 سا قاعالح نباناك لاق ةدع ظ

 راق هةعيصلا 0 ينوغبا لاق لح: :أ| لسع 5 كب 5 ربلا بابل لاق دولافلا امو لاق ذولافلا 1

 باب ىلا 2 دئاوملا عض وف 1 ذولافلا هل عنصف هلأ مل 0 هب مدق 7 هعاّتباف هعنصب مالغب

 يأ نب ة اا دع رك ناحل كش يوما داق دارا قمل هيدا يدان م 0

 هف لاقف تلضلا
 داضلا نم رمل نعاوملا # ىدتعو هيج ال ى امو
 ىداوصلا ملكلاب لّعيالو *# ىهن سانلل هناو يلا

 وع عا كاف راع نا هادع نب ا بت كت قلاتايالا فاك

 يلصوللا قحسا بحاصإ سبلو يناجريللا نارمع نب دم ينادح لاق 1 ا
 هع نب 'نافس تلأس لاق يزورملا ندحلا نب نيسحلا 2 لاق ناح رج هتيقل خيش 0 9-7

 ا( الا ءاعد تك | نم ناك هلآ لعو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق ريسفتام دم 00
 000 0 وه اكاو ريثق رك لك لع وهو ديا هلو كلما هل هل كبرشال ةدحو هلاالا هلبالا

 | يدع لغش اذا وام لح 0-5 لوش ثار نع كلام ثيردح تف عأ يل لاقف ' يش ءاعدلا نه هيف |

 كلاهنعروصنم نع.هينثثدح كما ل كلف نيلئاسلا يطعأام ل 4 عا“ ء هما ع نع 2و

 اا ىلا جرح نيح تلملا يأ نب قل لقا ةملع انآ لاق ع مث كلذ ريسفن 0 لاق ترطا نأ"

 ناو لاق يرداال تلف ينو هللا كطي ناعدج
 1 0 نا كؤايح * ينافكدقمأ يجاحركذأأ
 افلا هحارت نع لانك « اوي ءرملا كيلع ىعاءاذا

 لو كبلع نأ كنك مك دوجلا كا 1 قوم اديف ا نانفج لاق من '

 نب ديم انثدح لاق رسزلا انثدح لاق يمر (ينربخأ ( قااخلاب تكف ا ةحاح ىلع يل 0

 دو“ وهو ناعدح نإ هللادبع عا تاصلا ينأ َن أ لخد لاق رباح نب رابح ىدح لاق ديح

 1 لاقف ىهاذ ىأ ر ,ادمل ينا لاق ريهز | نأ كدح 0 هل لاقف هسفن

 ا ع هنأ 000 00 7-9 نبا ملع

 رئايسيملا هب تويت ادم ١ دا نفانسمف

 رخاوز ةعرتم ف.ضال * ا هرودقف #

 رك اركلاو اهف ىلفلا ج * ارضنا نم روسكلا ودبت

 رئا ريض اهب

 رشاغملا ع دق للضفلا * ايلكح رشامملا ذب

 يآ

 دك و اا ناكل

 زحام و رخاكش اه يتح نيوكلا ولع العو

 صصاعو 55 ينب ند رك ءانبا هلا ناد #



 00 نمد 5 3 د *# 1 0 0 دا ىيلغا تا

 نورا 3 50 لاق ركل لاق  سشفخالا ناملس نب ىلع ( ينرخأ) ْ

 را كارددلا ةياها+ا يف لدلرف ءاربك نم دج ١ تاماع كاك دانزلا ينأ نبا نع يدقاولا نع ينالغلا | ا

 لاَقؤ هنوم لب 9 ناعدح نااا اع دقلو سلا ذدلا ٠ نم.اهف مم اخ

 قف ماهقبلا نع تسلا ب يوشك حب سا
 قيدحلا بحلا تت انأ 4# تربي نك اسوأ يتحو

 قيديملا نم نا - تا 7 * ىنهر توناحلا قاغأ يت

 أملع قليغ ةراضت هب 31 0 برش تاصلا 0 هما 3 0 رت بوس ناكو لاق

 ين غلب دا لاف دك اابسأ مخباتم اكن : أهل لاق هياع أ املف تكسف كنيع لايام هللاقذ باهذلا

 .لاقومهرد فال 1 ةرتثع هاطعاف نيتد كل امد ال محال اذه د اح م دعب غاب أيذلا باويدلا

 كف ا ىلع را

 1 ةراتخملا ةياملا نم كس وص 1-0

 6 ءاذلا 00 * ليل تن روك دق

 جي 0 0 تاب 3 يي م ملا ىو

 يك ومد كس 0 3 اعنر ترصنا ا

 ب : 2 نم 9 ن6 زر ١ لوألا كيقتلا نمط هوالا ردقلا ءرغ ناتحملامتلخاو- يقل ارا الا >حالل رعشلا

 هنع هيذخا اعاو دعم ءانغلان أ لق دقو اط أمرمح ءائغلاو رعشلا نأ لبق دقو اهارح 2

 م7 أه ريخو ل 1 زكذ ع

 هام و ةغئاع ناو كيعم نع ءانغلا تدَحاو تاع امو 5-5 دما 0 ه ةدلوم هدا 5

 ل 1: هب مها نم يدحأ تناكو هدلعلا ا ناملس ةفالخ يف كلملا دبع نب ديزي 2

 هنقل م اع بلخغف 1 أهم فخش هن دام أ سلا بقانإ 8 2ك لع ءأرق ند يش

 | هلدقم ريخ يف كلذ انرك ذ دقو كنبا ىراوح طن كنا كياع مقن هتلتق هللاق نيح ا يراوج

 ' أ ةعدملا لهن ابق نم: نقلا ةمالسو ةبامح تناك لاق 35 نع ا يي نب نيسللا ( ا

 ( ةماللس تنطَو 8 0 ةبانجو ءانغ ا.سحأ ةمالس تناكو نيتيرا ناش اط نيتقذاح اتناكو

 ظ ىنثدحو نبريج نع ين :ادملا كلذب ( ينربخأو ) 0 الف ءاطاعتت ةبابح تناكو نمسا لوس

 اع 0007 الو هاو ةندملا نابق ن نه تبا 0 لاق ةمالل 0 ينثدح لاق يريبزلا



 سنوي, نب ليعمسأو رامع نب هللا ديبع نب دمحأ ( يتثدح ) ءانقلا تذخأ ةلمج نعو ةمالس نم |

 امأ ةنيدملاب نيتنيق ةمالسو ةبابح تناك لاق ينئادملا ينثدح لاق ةبش نيرهع دز وبأ انثدح الاث |
 تايقرلا يق نإ لوقا او ند 0 لوب تطل

. 1 | 
 )١( اسيشلاهيشتامهمميرخاولاله كلا ةمبشف امسي امأ نلف |

 ثتاقرآ ٠ نا لوه مفو حمسلا ينأ نب كلام ءاتغو ظ

 ازاي يرو نحدموبىف #* ةمعلاط نسعلا اهات واحلا

 كوش اف "مو ةمالاسإ سلا نكفو لاق ْ

 الاق ىلقلا عبطأ يلا ولو * يه تاذب لوفأ ناكباعأ ْ
 الاطو ينك ىلع قحشو د 2 لق «حن كم ءايح ْ

 هناتتفا بيس ناكو كى هلزءءناكو ةيواعم ن نب مش ينب نه راع يبأ نب نحرلا دع وه سقلاو لأق ٍ

 له | انت 2 ناك ا كم لحا 30 0 لاق طقرالا دالخ ىنئدح 0

 0 1 2 ىنأف جوس نك وأ كيلا 0 نا كال له هل 0 0 : 1 0 0 |

 لاق 4م هعأز اهءانغ ا ا جمد هل كزب 0 اهارت 1 اهءانغ 0 1 0 نأ أ

 بحأو تلق 5 وأو 35 15 او : ان 0 |[ 0 لهأ كالذ 0 هب هضتخوا

 ىنيبامةل> 0 نأ .ه 0 اناو نيقتملا الإ ودع ضعدل 25 لع مه هلا ءاللخألا لوش لحو رع هللإ

 امفا هروث ن . + لاقو ككنلا نم هيلع ناك ام 0 داعو فرصناو ماق م 8 ةوادع ل لو كذبو

 مارح نأ اهرهزع يشع »# فاكر نراك رط يفلا نا

 مامذ كيلع هأ قذرلا ن »+ هو 2 و كاف ديصتل

 ماس و ظاقرإ كاذ ْى 37 ا 00 انا تنان *

 مالسحا م كلذو اذاؤ »*# رطانل ءامضلا عطس ذا 2

 مايالا هب َتقوت امل بحماف * اهلها ةهافسلاف لذعا تنك دق

 حرشسلا لك 0 ٠ 21 1 د 1و ادهاش حيشولا يف ءاوز تبا اذهو )١(

 هدعبو لاق جيرصتلا بحاص لثم ينيعلا ءاورو * اردبلا هبشن امهنم ىرخ اوه
 ارزن الو اوه ًاموب ايقلت ملو * و يلا كلا نانق ظ

 زئاجاذهو اهلعف لمع تانمع اه ال الذاه ة ةهبش بصأ ثيح الاله 5 هلو ف هبف داهشتسالا لأف ٠

 نييريصبلا نم نم ةعامل أ انالخ |



 يا
 تدوس طاطا ا سدسص سمس وه ه0 مسا هس لااا

 ءافأ ىد لاو ةاويتسسلا 1 #* اما لعأو ردع مويلاف

 اف هلوق نمو
 عنصت فك اموصيف تعحر اذا * اهراد هللا دعس مل اهرأ 1

 عج رشي ان ودسص ف لسا 2118 هد م لوقلا ماظن دع

 كلوقي امثو

 رمصقم م ول اةمالاس نع نأ لعو < رستم كاوه دانا اذه لقالا ء

 « هزم عع املك ى مال سيلج * ىوتلاهب تراص نيحيناتيل الا

 هل هديت 2 لاقو ظ

 اناف ام نو زا ىلع نيعج رت 3 # انام نم نيحن له كحنو 7

 ظ رجاز مكنعيلقلا له مآ * رسا كمال له ماله اناا
 0 *« رذاعااو مئثاللا مهنف * مكب ىدجوب سانلا عمس دق

 ىلا | ىنثدح لان تاو رع دامح نع يح نإ نيسحلا(ينربخأو )اه 0 لواعي ةريثك راغشأ لا

 سدق ناو ا ءانغ نوسحأ 0 ءاسنلا لل ٠ اناكو نيتحا ايرو ةمالس تناك كاقأ

 أ بذك ! الوارف قدس كح مدا نأ ل ينإ تابقراا سبق نبا امها لاف اهدنع تايقرلا

 !1 تلق لاق تاق اف انلاق ا رار كلذب ينامدنغ هنأ ناف

 اسفن الو اللقع سقلل اكرتت مذ * اسقلا ةمالسو اير ثنتف دقل

 اننقلا«فلانيتم رج او لوا « كلا ةينكفا ايتو اعأ نالاح
 نيل ةَضع انارطاو نا8-# ايس راوافاقرا راس ا

 تلقلاق راسنالا اعأي تلق ام ص وحألل انلاتو ءاتسحتسساو ةمزل 000

 هس وص
 لوغكدولاغوتمرصلهمأ * ليونت ممل له مالسأ
 لي تان ناويدل نسح * هنا كلالد ينع قرد

 ليات يترايز ناو اموب * 0 يتبابص ناتسمعزأ

 ماشبلا ن 0 لالهسا هلأ لج ُ 58 2 06 2 اهارح ُِق رمصتملاب ليفت في.ةخ

 1 هل لاشك قالا اذ ةقشاع ك :مأو هللاو ا ةمالل_باب تأ فر نع ف نبا لاَقؤ تاسالا تدع

 أ ةطرفم ةبحم اهلق يف كل نا الولف كرمشب اهانغ نسح لاق اذه لا كترتا يذلاام صوت

 ْ اذكه رعش لعي رمش نسح ردق ىلع صوخالا هب لاقف ة ةمديلا هده ىلع انسح 5 اهءاحام

 لوخدلانأ الول ةمالس تلاقفهيلع تدسحامن آلا كل نيمودس>الا كنئم اذه امو هب ءانغلا نسح

 صوخحالا لاق اهل نامالاب تقيس كلذإف كياع ةموكملا نوكمت نأ تنءا دق الكت ايقرلا سيق نبا

 55 نان ميهارتال هاو داو يانا ن رحم لا كل لي 2 فيفخ ندع ةمالاسأ | ءانعلا

 ل

 مر سس م ا ووو وس و سر رسم



0 

 دال لرب ىلإ نسرظالا راس ايلف اقركو تنل هيلع موكا ناي كتفرسم نأ ىلع كلدي كنارذا
 سقلا ةءالس يف صوحالا هلاق امو * رذتعاو هلع مسو هل نذاف هباب عرقف تابقرلا سيق نبأ

 ١ هن ينغو.

 ححب سف مركلا را كلي دق # 5 نكتلم دق كل: |مازاسأ

 حرس ةانملاو كدنع لغلا ىف * . هءانع تاطا ناع ىلع ئنم

 حصنرو شغي نم كدنع نايس .* هنأ م دعاو مكحضتال 5

 حزك ما اذ كنم دجا تلاق * اهح ةمالس 0 اذاو

 00 1 دلو ورم نع ىطدولا كلوا ليغ اثلاو لوآلا يف حجي دم نبال ءاقتااو .صوخألل هل

 ةمالسل هلا لاقيوكلامل هنا لاقي لقت فيف> هيفو لالهسا هيف ريهتلاب لوا لل تاسالا ةعبرالا

 | نبهللادبع نب نم رلا ديعناك ةيابع نبا بوبا لاق لاق هيبأ نع دا#> نع نيسحلا ( ينريخا) سقلا

 ةفالاس تناكو هتدابعل نسا قمنذل 1 داع م ادباعا أمقف ناكو ةيواعم ن مح يب ' نم م رافع يب

 دبع اهب نئفف ءانقلا تحا نه ىنغتو مهدشن 18 ودشنيف ءارعشلا املع لخدب_ناكو ليهشا 2

 ( قحسا لاق )كلذب سقلاةمالس تيحسف رهظو كاذ عاشف .سقلا 0 ىنا نب هللا دبع نب نمحرلا

 اهحدمرعشب هينغت نأ سقلا رامعيلا نبهللا دبع نإ نح رلا دنعاطأس لاق ةبانع نب بوبأ قىادحوا

 ش وهو تاعفف هَ

 ماقس نييغ ٍبقاوعرك 0 ةميوملا زي ال كياق لابام

 مارحتناواهرهزع يشع * تئاكر نيب كتقرظىلازا

 مامذ كيلع هل قيفرلا نأ #* ةدوم ءازح واك.لقديصتل

 ماس نحو ظاقبا ,كاذ يف * اننا بسحمو انللعت تناب

 مالحااننب كلذو اذاف * رطظانل حايصلا عطس اذا تح

 مايالادب سا بعت ها ,اهأةهاف لايف لذعأت ا

 ماس ةأىدبلاو ءاريلالد ع اع رعأو هر ل مويلاف

 ةايثحأَز اندكي كلما دبع نب ديزي مدق ال لاق ريرح ىنثدح لاق ىنئادملا ينادحو (قحسا لاق)

 هتنغ توص وأ ناكف هينغت نا 0 هيلع 0 نقلا ةمالاس

 مارح تن .اهرهزع يذك 7 تاكو راب كتقرط ىلا ا

 ماقرالا يف نيثعي معاونو »* يمدلاكور ودبلاكيثمت ضيبلاو

 هلك تا 1 ققرلا نأ © ةدوسعءازجوأ كبق ديمتل
 اهارتشا ا هتنغ"توص لوا ناكف اهارتشاف ديزي ةتسحتساف

 ايطار انآ نع ثنا لهو .* رصيماتنا له. .كلقلا اذهل لقالا
 سطح نع جعام ثيح يماسل سيلح # ىوتلا امم راص ثيح يبا تيل هلا :



 ربسقلا نيسح باق يسفنب لازي * .اهسفنب لاز ت 2 اذا؟ ناو
 رظني نيح هباق اهلا ريطي * اهساح داك توصلا قتكذخا اذا

 رءشغتي اهردص نم تقطن اذا * ايدوم اسعار امامح ناك

 تنسحاو نسحا لاقو هل قرف ةصقلا هيلع تقف رعشلا اذه لئاق نم يببحاي ديزي اهل لاق

 احم مس صوخحالان اكو ةمالع كللملا كاع ع نب نم بز ىرشأ امل لاق ىنلادملا ىلا ١ لدع و قحسا (لاق)

 اهءاح الف ةمالس ىلا اع ثعبو اناا لاق ةلحرلا ديزي دارااملف "تلاع 2 و اهئانغ نسحب

 وهو ريا هنريذعاو ديزي 4هب ع1 0

 دما

 انس يمع

 بح. كيح تح آل يذلا ىف وحلا" باقلا امأ تلق دقلو

 تدءص لصولا نعى العم ادغو ان يمياس قارذ أد دق هنأ نإ

 | ليقث فيفح ححس نبال هفؤ قحسسا نع رصنيلا ىرح يف ةبامسلاب ليقث ىلا زرحم نبا هانغ

 كلتا كاكا ةدهلمر تايه ناهحدل هو نالمر ةيولعو دابع نا هيقو ورم نع ىلع س ولاب

 أ بوبا ىنندحو قدحسأ لاو ىطس ولا: ليش قاما هف نقلا ةيمالسأ 5 شدد 90 يماشنطلا نع

 ْإ 8-5 -ةمالاع نونه هدا تاكو لد | ةبامح تناك ددحاو لح ا انرو ةددأس تناك لاق ةبانع كب

 اهاضف فر هلو ةمدقتملا ةلم الا نيعلا كام ةهلاس ىلا رظنت ةبام 5 تراك كلل ديع نب ديزي نخل انراص ئ

 يضف يل ب ةيخاىا ةمزأس < 5 تااَقف اه كو اهل ديزيهمحمو ديزي ع ز 0 تا أملف أ ماع

 0 8 3 هلم ص 0 تملا 1 ق“ 0 ءامث ذأ بيدأتنبا ىال و كيع

 ةمالس تشاعوةبامح تنامو هور)م خل اهل تداع 0 هنم ماهر 3 ىث 0 2 ل 3 تقدص

 بعص ىم ينل دح لاق راكب نب ريب زأا ا”دح لاق ءالعلا يأن يه مركعأ 0-5 ) انهد اهدعب

 لاق ابملع اي ايلاو ةنيدملا يرملا نايح نب ناممع مدق ال لاق ربك الا ىءازحلا ةريغملا نب ندرلا دبع نع

 اهرهلعف حلت نأ ا د نم ةرثك ىلع ت 32 كنا سانلا هوجو نم موق هل

 قيتع ىنأ نبا :ناكو ةنيدملا.ن ءاهق نوحر + انالث اه اهأ ا كلذ يف 3 انزلاو ءانغلا نم

 لخدأال لاقف مدق لجحألا نم ةليل ر عايزك ملف حالصلاو فافعلاو لضفلا لأ ل م ناكو اًماغ

 اولاق اولاق مكيلع لسأ م ذأ يتح ىلزنم تاخدام لاقف اهياع لخدف سقلا ةمالس ىلع لخدأ يت ةح ىلزتم

 لق ا - نفاخ اولاقف ةلدللا ىلا 00 لاف انسعأ ن 5 2 !

 رك فو هيلع هل نذأف نابح نب نام ىلع نذأتساف جرخ مث رحسلا ىف اوجرخاف ايش مفح نا |

 اود>رأ لاقو انزلاوءانغلا لهأ جارذا نم لعفام ىلعاريخ هازح م هقح يضقيل هءاح هناو هتبيغ هل 3

 لاقف كباحصأ ىلع هب راشأو كلذ :تلمف دق .نامَع لاق كلذ نم كل رنخ وهالمع تامح نوكمال قآل

 من كالذ ىلع 0 تناكو اتعانص هذ مه تناك اما يف كب للا متمأ 0 نيلو تسأل

 22222222222222 ب ب ل ا ا و م م هسص © 2 ع بسس تمس تستاحسسح بس يس م

 ا - ىانالا يأ
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 أ نأ كي ذوسعأو كيلا هجوتأ لوقت كلا لل وعر 0 دحام لاو ةالسصلا لع 3 0 0

 نبا لاق كممالككو كلا ,ءدأ يناف لاق هدحعسمو مو هياع هللا لس هللا لاوس ل راوج نم يني حر

 "نأ ل ابلثمنا تي 0 ءلا رظنتو اهمالك نم عمسن ال نكلو سانلا كعدي ال قع يف

 نام ىلع تاخد املف ولا يشختو ديم كم نلمجا ظ لاقو | 0 هءاحبف 2 لاق 5 كس ا

 اسهطلاقف كلذلدكفف مهرومأو هئابأ نع هدو اادجعأو ىعانلا ساتااعأ ند ص اذاو 7

 تاب ا هنجيعأ يكف تايقف هلا راللا انفال ثآرشف : ريمالل أرق 3 نأ نا

 هف نع قبت :ء ىنأ نبا اه لاقف اا اهىمأ يت ات هل مف اهتعانص يف

 نيبحو 5-5 و نابل لكب * هئخداملم 0

 ال قيتع يبأ نبا لاق جرخي هاه لثمام ها نيب دع هسلحم نم نامع م اع هتننف.أ

 0 1( قرح )اح مهوكرتفاعيمح مهوعدف لاق اهريغ جرخأ وا ةيضانن رقانولوش نسأل كعذ |

 أوريشاف ةنيدملا كالملا 0 رع لاق ةورفينأ نب هللا دع انهدح لاق ريب زلا اند لاق

 ا] لسرلا ىلا اولط ابلعأ كلع نمتج رذاماق رائد فلا نب قل ارنا د نم ةنملا ةنزللا

 ! لسرلا مه تلاقف غببصو ببطو بايو ىل- نم اههمشب ام اهوزهجيل امايأ م مدع اهنوك رت |

 نب ناهلس ةياقس تلزن قح تجحرخف ليحرااب و ”ين ىلا اب ةجاح 7 اتم ةكادعا

 ىناوشغي اوناك موق لسرال تلاق ةياقسلا اوغلب املف ةئيدملا لها نم قاحلا اهعيشو كلا دعا

 حمس معس

 - سدس سبيع ايي سيب عج جب سايس

موماع مالسلاو مهعادو كَ ل دب الو ىلع كوءل بل و
 5 4 دحر أوا 6 أوضشناف ا | ماع سانلل نذاف 

 ممنغق دوعلا اهعمو مم تفقوف كلذ ءاروو رسسعقلا

 باع نم مه دعل صمهدلا قلعام * انامعلل أوعباس تدب لكهإ

 امبوكر دنع ءاكلا ىلا ب تكا يت>توصلا اذه درت 00 0 سانا نكو ىسيع لاق

 ا د ةجو لاقهسأ ا نع ىحي نب نيسحلا ( 0 ) هتيآر الا اك ىرأ نأ تنك اك

 راجل ار 2 + م جرذا هل لاَقؤ هكعم صار كا ناكو 4م ع مودقلاي صوخالا ىلا كلملا دع

 ديزي 3 وحلا مدن املف اح ْ كك هيل !كحا وه 8 هيلا لع يناذ هم 0 للاخ :موملا 2

 0 ديزي ةيراح ةماللسةم || تنءبق هدا -2 ْن هجرذحو ات افمئادم هك د ,اعدوهل س

 أ عمسالا ىلاو ضيرغلاىلا تقاتشا با ا اهءاح اءافكيلا ةيده هب تمدق يدنع ضارغلا 0 ا

 | يف هل لحاف نيئمؤملا ريمأ كاعد اذا صوخحالا ل تدعل و 00-2 ؟ نيئمؤملا ريم هأ اهاعد املف هنم

 ْق 0 تتووس له صوخحأإب كحو ديرب هإ لاق صوخحالا كباب اعد املف صار ا هل 0 كا

 | (ةشتمدح ىيحأ 0 تمس قار اعأا ضع قف ترص نيئمؤملا ريمأاي عن م لاو هب انقرطن كقيرط



 هسا نين مس. سيمبا

00 

 ءاحشاو توص ند قي وه اذاو ضارغلاوه اذاف هريخ تدصقتسا قح تفقوف هرعش ةدوحو

 انا ردلا مست راق ءادلا نحس + اماكشت لل أ ذدلا جاه الا
 امالقملا نيام ءاذلا رخو  خعءادو مح اعا ةراش
 أماحح_س 20 نبدحلا ىلع #* ىرحن نعل عمدو هل تاق

 اماهسم يذهم لبللا تيمي. » بصل نش مالسلا اط كاع

 اممكاذ ناو قفتي اذه لثم بسحا تنك امو يتايل> يوه يف كاذ انأ صوحااي كليو ديزت لاق

 نسحا نيئمؤملا ريمأاي عمسأ ملام تعمس لاق كاذ تعمس نيح صوحااي تءنص اش يلق يفاط ديزي

 امع ينلاس نيعمؤملا ريد أ نأ ةقئولكاو د عا تن فحاو يعم ضيرغلا ت>رن ا ٍت> تربص 0

 ثعءبو هلزنم ىلا صودالا عرفا هرمأ فخاو اليل ضيرغلاب شا دز هل لاف قرط يف ثنو

 كتنسحلاو املا دقو تاكا ل ىلا يمنا دق اري تيزج هل لق لوسرال تلاقف ريخلاب ةمالس ىلا

 غم صوحالا ءاحف كفيض عم ىلا 0 | لمحت نا صوختالا ىلا ثعب هلها لنالا يراو املف'

 صوحالا ناكو كنم هعيس هنأ صوحالا يتريخا ىذلا توصلا ىننغ لاقف هيلع الخدف ضيرغلا

 ضيرغلل لاتحيو ةمالس ىلع هب 1 2 نصوحالا هلاق رعش كلذ امناو ريا ضيرغلا ريخأ دق
 ديزي نيع تعمد ضار لا ءانغ املك صرخالا 5 يذلا توصلا ىننغ لاقف هلع لوخدلا يف نش لل اة للا تيمي

 دقديزيل ليقف ت تايقأف اهملا لسرأف ةحملاص يه هل ل اق ىلع ىلا رص نأ 5 0 كححيو لاق مث

 نين.ؤلا ماا هاو حا كاان توصلا ضي رغ اا اع داعأو تبا ا ١ برضُ تءاج |
 سوح لاقو ًارورس واحرف ريلعي كارد ب نوصل كعَو تير دوعلاةدحاف ى ا

 لاقو لامي امظ سمأو ديزب ما ي َجح هينغي لزب رك تاوسلا اذه يت شير لا دا

 قمن امايأ هدعب صوحالا ماقأو هتليل ند ضيرغلا لحتراف قدمد نم "يش يف ضيرغلا حبصيالا
 ينادح لاق راج نا هللا دع نب ل ( يقر ا ) ةريث 5 ل ةوسكب امهملا ةمالس تعفو هب

 شي رق نم ةعامج يف تمدق لاق لفون ينب ن* عار م لححار يد لاق ىلفوالا دمحم نب يلع |

 مست .اقضال الَرنَم انلزنف ةباح ةافو دس اهف تام ىلاهتلعايف ءانفلا» كاملا ده نب 0 07

 موي لك يف لقثي ناكف انأأسف بابل انيأ اجرو هريسخم ان "اي انا لوم انثدب |١ توما ذاك 11

 ةعفار ضو سلا هال توص ائعمس مث كلذ ديزي م ءاكب ند 0 2 ذأ ةليل 0 ينل انف

 سس

 : لوو حو اءوص |
 عوشخم انممه وا * امشخ ناانملتال

 عيجولا ءادلا ينحأك * قيل تب يردعل دق
 0 ركد كدا نادم انو ترها ك0

 عسيضم رعابامل ل © 5 دست نم الع دق"

 انثدح لاق ىرخلا ( ينريخا ) هيزانح يف انودفف مك هتافو ان ءاعف نيئمؤملا ا تح ان م

 ثدوأام' ف ع رشام كالملا دنع نب 2 لاق لاو 1 كر نسا و لا ن ' ليعيسأ ا لاق ريب زلا



 اقحإل لآ ةبراج 0 نب كيعصم ةيراخ ةمالت !ىرشا قحس قفا أ نم

 سعاشلا لاق اكنآلا انأ لاق هدنع اًممتحا املف هل اتيرتعاط لمرأف كلا

 را ملا ا - رق كك ئوتلا 0 و اهاصعتقلاف

 عوضشخ 1 ره ذأ #١ 11 نأ اناا

 محم ريغ ان 5 د اك اذش ادق ذأ

 عمو يهم 2 د انرض لاطبالا صاش

 0 مرا دبع ن ليسا ياك مهمالاس نأ ينئادملاو ربب زلا انثدح لاق ىي نب نيسحلا ( انريخا )

 يذلارعشلاو لاو أهرعش نس>-و اهتانع نسحو اههحو نسج اهاثم ا ٍِق نءتحا ) ١ اعبرا

 هن 5 505

 00 رخل ا هل ا 2 نا لتماتالا

 ةيمالس عاد نه 95 لو لاق 0 ىندحو ا لاق هربع ه 0 1 لثم تاربالا قا 2 دو

 2 الو كلذ ن يي ىلا نوعماس || ع ف ٌئ 2 ين رع كالملا كمع نا ع بدينا

 يو عامسالا تنقأو بواقلا تف نحو نوبعلا تكي ا دّقلو

 دكا فرط هلا: © تودلا :رقلا «بحاضا

 يلا دع ءءاكجو + ةهبا سانا <
 يطل رسل ا ءاذلا و < هنيط  كطا < تكلفأ

 دسفي نأ فاخواهيوه انما مش || أ زاحملا ن 4 هل نبا ا ناك ترعلا ند م لح حمرل رع

 احا نيغ تكي هريخو يلكلا نب ١ 00 د ذك اج نفدوتا يندو مأشلإ صض صاه دف أملاف ف ع

 رمصنبلاي رجب يف قام 00 0 000 5 لوأ لب هَ ةماللسل ءام 8 00 200

 1 نب ديلولا 2 ند يل 7 20( ل لاق هش ََن 0 ١ 1 نع يد 2

 هتنغف انه ماع مسقأف اهانع عمدو كلذ نه صخت» يهو ديزب ىف 0 رعش هينغأ 0 ةمالاس ناي ْ

 كئانغ نسحب يبساو ىرص لاطأو أ ف مر .ديلولا اهل لاف كلذ 3 ه نسحأ ًائيش تعمس اف

 مسقاع كلذ ا هللاو 5 اه لاق هللاو ا 1 كلا ةبامح كي 0 مدشإ يبأ ناك مب ةمالاسأب

 دداد بن 0 الا م 62



 وسر

 | كللا دبع نب هللا دبع ينثدح لاق ي 1 اع نب ىحي ( ينربسحأ ) لجأ ىديساي تلاق اهل هل

 رعشلا| ذهن حوت هع هنن كم ةحنأ ٌتثعو.سش لاق لولو مهأر 1 54 قحسا ن 3 هلاحر ضعل .نعء 2

 ْ عيجولا ءادلا يخأك * ليا تن ىرمعل دق

 عولضن د # 5 مسيل : ىجو

 ىبت ومد تع واد »* و ترعبأ 3

 جي ريسغ كل نا # 6 س ن« اأن 2

 8 0107 أملف كب زيي ىلع هالشي هب تعاحو ةمالامل هةييضص ناكو ديعملا حونلاو ص وخالل نعشلاو ا

 تاقاذهب عنصت ام لاقف يبا ىنم كلذ عيسف | ريثك هب منرلا تنكف هنإ تحبطو اهتيشإ واخ

 هلل ع 0 ص نهعم 0 1 ةعاسلا لقف هذه ان ُْق ديشر لأ 0 و وذل مشاه تانسو د ٠

 ترك ذِف ينذحم ىلا ليس تايجر قرع لوقأ نأ ىلع ىسغ تك نوب حونأ تح

 ىلا تئعبف ترمأ ام هش قد دقو لوقلا يثرضح دوق تاق من ائيش عنصأ ينأ تيراف حونلا اذه |

 | تلخد مث ماذحأ تح اهلع هتددرو دوعلا ةزينك 7-52 .ئحراطت ينج اهخراق تلاقو هديك
 توب لاهو مهرد لاك ةناع 9 تسع رفعح 1 هتحراطف ْ

 م5 تاوصالا ن "نم رام انخالا هدلع ىفام م ةبسن غم

 صوص

 7 الو اقع سمال كرت مف د#* اسقلا ة 4. ااساو اير تا دقل

 ايفل اجب را هربا ةيضشم اها اكل كك
 | قحسانعرسهنيايرحم يف ةبايسلابل وا لقت فيفخ كالامل ءانغلاو تايقرلا سيق نب هللا دنعل رعشلاا ||

 ليقو ي ربا نين ليقثلا فيقخ نأ ةنان نب 30 مرو ياش ١ نع 0 لرش ” حرس ند هيفو

 1 ا تا لوقأ نأ١ كباهأ  .هلوأ يذلا رمشلا امو نامحدا كوألا لقتلا نإ

 تكيس وص
 الابخ دو ريمض داعو * الايذلاك تريح ردح ةلأأ

 الاقتساام لضفأءرملا للوا# :ىل لأ تالف
 الا باقلا عيطأ ينا 000 يسغن تاذب لوف أن أك ب اهأ
 الاطو ناك لع قدو < يمسح لب يتح كنم ءايح

 | للسواب لَو كك ديعم هيو رمنملا ىر# يف قام لوأ لي فيقخ دعم ءانهلاو.نسقلل ر ءشلا |

 | دبع نبدمحم نب نورع انثدح لاق لع نب ندملا (يربأ) ىف تل لوقا نأ كباهأ * هلوأ |

 هللأ ديع نإ نمحرلا دبع ن6 لاو حابر نب راع 00 لاق داك ل سس 00 لاق 2 'لا كلملا



000 

 لزس ناكو ةنمآنب ناوفص نم ٌةنم هدح تاع تاك دقو ةنواعم ن مج نب نم رامي ينأ نا

 !عمسف فاو ينسغت يو ةماللسإ مول تاذ ِش هندانع 0 يمسف اج ان داع ند هناكو ف

 ناكم ىف كدقا يناف هل لاقف هيلع يلاذ اهنم عيسيف املا هلخدي نا ىلا ءاعدم اعالوم ارق اعءاع

 كر اه رعأ مث اهءانغ عيسي ثيحدسلجاو اراد ةهادكق ا مك اذه امأ لاقف اهارت الو اهم عم

 هدم اهالوم لزم ىلا ةدرعب لءحو لاق ةنيداانو ريد ع رمهشأ واهب ماهث ياش تقلعاهار 1 59 هلا

 | اهل لاقف كب كحأ هللاو انآ هل تلاقف اهدنع |مقم 0 هنأش ض.بل اموب جر اهالوم نا مل م ةلإ 3

 نا تلاق هللاو اناو لاق كل.قاو كقناعأ نا نق هللاو و تلاق وه الا هلاال يذلا هللاو انآ

 تلاق هللاو انأاو لاق كردص ىلع ىردصو كلنطب ىلع ىنطن ملمحاو كء>اضا نأ هللأو

 ضعبل مهضعب ذكموي ءالخالا لحو نع هللا لوق هنم ىنماعي لاق لا ناكملا نا هللاوف كلذ ن

 ف 8 وهو اهدنع نم جرخ مح ” ةمايقلا موب ةوادع كل قالود لوح نا ءركاف نيقآللا الا ودع .

 كالمامل لاق يف اذا نع هك رار ايدج لاق نيلاوي نبا لصمسا ( او ) كلذ دعب اهيلا داع ْ

 ل سقلا ةمالسو ةبايح كلملا دبع نب ديزي ا

 011 الاد رترامكحا * يوتا رقتناو اعاسعتقلأف ْ
 ينتفيلف اندلا سعأ نم دعب ءاشام لاق من ْ

 مد ةراتخلا ةناملا نم بسسس وص اج

 لِيَ مكل را تنك نو * كلاون لباق ينيضريل يلاو

 ظ ليمجي مدع الا لصولا نم * 0 ينإب نك دقام ةمرحب
 ؟ا رصنلا ىرحييف ةباسلاب لمرلا نم راتغا هنْطو ير ارا ناىاسل ءانغلاو فنحالا نبسانعال ىعشلا |]

 هيفو ًاضيأ ناماس ىلاو ىداولا مكحول بسب لوالا مث ىناثل 500 فيقذخ هشو قحسأ نع

 ليقث يان قراخم ٠. نك نا شح لاو قراخمل هنا لاش كود رق 1

 م هيسلو فنح لإ نب سايعلا راخل 1!

 يق! ند ةدزرص نت نادحع نب ةحعاط نعدوسألا ى كدخألا ن نابل حاطتلا نا ر 5 مف وه ا

 ظ نم ن
ْ 

ْ 
 مهأ ربا تعمس لاق ليعمسأ نب مساقلا ىف ”د> لاق يلوصلا ىب < نبدمحم ( 0 ) ةفيزح نبيدع |

 ن.ثرأا نب نافه ىب نم نامه نت ةمادق نب دوسالا نب فتحالا نب سامعلا لوقب سابعلا نيا |

 | دم ( لاق ) ةلودلا لاحر نم سابعلا مع ةمادق نب بجاح ناكو لاق ةفينح نب ليدلا نب لهذلا ا
 أ لاقينأ ينئدح لاق ىعاشلا ىنذحل ع 0 لات يدتكلا نإ دعوأ يتدحو ىحي نإ
 ( ناكو هناهم 00 لكك نه - دق ىلا ىلع نب ةذوه نا ل فئدالا نب سابعلا تعمس

 ا هرعش ةحابيدلو نس> بهذمهلو ةيسايعلا ةلودلا ءارعش نم و فر الع !سعاش شالا

 ظ ءالدق نع 'ينيف فرصتيالو ءاجم الو 0 لزغ ا 1ع نكيملو فاملو ةيوذع هيناملو قلور



 ةقلفل

 أ ةعاج تأ لاقو هفسو ىف ىو وار ىلع مورا باكا ىف درا ىلا ساما 1 همدقو ينال

 ظ 1 ملو الغ ناكو ءافلخلا نم نكي ملو ءافرلغلا نم سابعلا ناكو كاق هنومدقي رعشال ةاورلا نم
 لرفلا ءدصق اكو ءرمش يف نيب كلذو ضيزلا ديدش بعذملا خولم ةسسلا حاط نكد 0

 هدنحو لزذلا يف فرصتلا ريثكمالكلا عساو ركشلا ىنغ الغ الوبقم واح ناكو بيسنلا هلغشو |
 ن مهاربا 1 لا 5 اندم لاق يحي نب دع ( يروح )عام الو ءاجم نكي لو ظ

 داركم نادك تحب مل ملكت اذا نمي لاو ناك لاقف تفدحالا نب سانعلا تفضي سايعلا |

 لاق ب نبدمم ( ىنثدح ) ثاقل رعش هلك 07 لوقت نأ تعش ول ناسللا فرط الا جس ًادييصف ِ

 | نامارخم تفنحالا نب ضايملا رمش -نم اجنش تيار لاق صاط نب هللا دع نب هلآ 0 |
 | امدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع ( 50 ) سايعلا لبْضفلا 3 ريمألا رعش بوتكم اهم اع ناكو '

 ا ارح برع نم نه هكا سايملا نا باهولا دبع ن ١ معاصي مدح لاق ديزي نب 3

 ان

 صا

 عرابلا 'ينثلا هل يرث دق لازت الو نيثدحملا ند ريثك ىلع همدقت ءاماعلا لزت ملو دادغس ا

 د يلاخ ت 2 وشر لاف عرزملا 0 تومي انتادح لاق يح نب دنع( رح 2 نيئسح ا هقحات ينح ادج

 ارطاخو ًامالك مهعسوأو مه ءاريشاو ىاثلا د فتحالا ني شانعلا نأ الول لو ا ين ْ

 فرصتي الو سكتي الو حدع الو وحال هنال هزراجلا دحاو بهذ»يف هرعش 2 0

 ْ انه لاق ىحي نب د ىن دج ( رثك أو دق نسل 0 او 8 من 1ىغاش 2 00

 ؤ فحالا نب سابعلل رضاح انأو ىلع وبأ يزامرملا دشنأ لاق دالخ نب مساقلا نب دخت

 ظ
ْ 

 ئفإ

 سس وص

 ناسل ريخ 0 هع ع عمد هللا ي ىزجال

 ناكح اذ ناسالا تاو د اش م سلف ىعهد 5

 ناود_ىلا هيلع اودي .سأف # طاح بناككلا رمل

 42 لع نوردش الو هلم ءأ رعشلا بلل 3 ًّط "2 1 هه ىزامر ا لاق 3 لهر بنار ل ءانعلا ا

 الا نب نسا ءاا ناك لوشي 56 فس كاف مم نب نيسح ىنثدح لاق دمحم ) 5 ١

 ' هلوقل هئءلبو هضغي فالعلا ليذطا 3 ناكو الزغ ادحم |ىعاش

 .رصتنم يلق نم انأ امو يلق * كرا: ناك اولد تدر اذا

 58 0 لو كلذ لكف * مكتءاسأ نءاولن وااو مك
 ىحب نب دم ( لاق ) هرعش يف روجفلاو روكلا دفع كوفي و اذ_ط هئماي ليذطا 3 ناكف لاق

 هريغ ءاحغ سايمال تدوس امو ليذطأ أ هب 0 :انأ سانجال ا رمش ىديزيلا سايعلازب دهم يلدشن 1

 رسامزو يقانام دك ىف تاطخأ هدفا لوس ولا و س00
 ردقلا يهشنال اب ىنم كانأ * دقت كيلع يراخلاردقلاب تبذك

 هل تاق وأ ىهوصالل ليق لاق 5 ءديمس نب دمحم ىنثدح لاق ىحي نب دمت ( يندح)

 فضالا نا انوا 1 لاق نيثددملل 00 . نشل

 - ا م مم مصمم مس

3 #0 



15) 
 - - 1 2 م 3 2 ا يي يبي حج دم ف

 تيس ومع

 بقامم ريغ ترزو كاضرىلما * تعور نكسل ةبتاع تنك ول

 بتاعلا ديص فالخ- ل 7 داض + ةلح ل 8 مف تللم 0

 ْن رااهلاو ا 0 ع لذد 1 مسالا ا 0 0 كيبع ا 7 مقابل طغفللاو |

 ا ثلا لئمتحمن نسل ها دشرلا هل لاق نمفألا ثبعا ىنعد دش رال سايعلا اعف مهنتعت ةلسالا |

 ١ ا كتبهم انأأي هل لاق 1 ع الق رعأ 1 لاق هناع قش امنع هب ةريعا ل لاَقُف

 اسابيع مث روصو ** ازوف انه روصف

 اها اهيشاو ىو »+ قحاوتدب 5 ناو

 ىناقا -هيديكو .<- تاق اع ا نكت

 لوش يذلا هلا ىلع هنأب ؛:ض رعل 'ى يم هل لاذ

 اها انشر عل ناتدم 5 اذا

 اماؤ انه روصو 4*3 ارود انهبه روصف

 : ْ ٠ اقل ا.مفلخ قى <  قح أوندبم أ ناو تيد مدمس رج تيس مسح هجم جر هس حسم هع عام اح احح سحس هس سس سس حس ع دع هسشم دمحم ف مسسع وحس ع يح مجدا هدم عمم ف < يحسم م يسع جمع تح تح

 ظ ىلا اع ههدذكدصو # تقال اع 0

 ْ نبد#م انثدح لاق ىلع نب 3 ا لش 1 0 0 هل 0 ا ل لاق أ[

 0 لاحت كتب 2 ىلا ماغلا“ ةيمس ١ :مولط - تلاق

 مهلا عض وع ميلعلاتنا * هدضئاف يلف ىهر. نما

 فاحالا نب سايعال دشنا هنا ىتمصالا نع يع قاتلا متاح | أ نأ هل تالقف

 هبل وص

 رعبا وعمسلا تاوهَكَش كدنعف # 6 راثزا ىف .عيضل :ن ادا

 راغنلا قاف ن كو ردملا ف < ه.سواخلا الط نإءوسلارهضيال

 اردواده جرخاف الحد < امش جر الفهبار>: يف هدي لخدب ىفلا اذه لاز ام ىبمصالا لاقف

 ندا كدقنأ نكلو ىينسالا لاق اه 10 ال نأ سايعلا نءمعازب ا لاقف ةضعس رفظ "يش بلط
 هلوق يندشنا مت م هلق كريغ الو 3 5 الام سانحال

 دلاولا فيعضلا دلوال قرام * املقك بولقلا نأ ول هللاو
 بتاعاادص فالخلولملا دس * 0 نكمت مف تال نكل هلوقو
 1 ناطنال قودأ ؟كداجا + ي وطال يتفلامحتق أ اذا قح هلوقو

 4 تع حسا + ا عم هام وهاس دع صح اق د -ا سس سوس و



 نورهنب نوسيم ينثدح لاق ي ىمع( ىتثدح ) ادبأ 18 3 ا ردش الام هللاو اذه لاق 2|

 : يني نائل كاقق بهو نب ندا دنع انك لاق

 رصنلاو عمسبلا تاويش كدنق ها كيراإز يف ملا طر
 رظنلاق -اف نكل وريمضلا نع * هبسواحلا لاطناءوسلارمضيال

 نم انبحتو هيلع اهترداب نم نسما لحجف ينمميا وأ اذكناكناهيف ريم يأف تلاقمت تكحضف لذ
 نس تحسم لاق قيبصتلا ليتسا نإ دعا انرشسا لاق ىلو كلا( ىندح )ا طفو ار
 لو ثدح هسا ءافحأ ف سانعلا ر ل ناحل فرعا ام لوش دينح نإ

 كاوسىملا ماللسلاب دمعات * مهقاف ماللسلاب كدرأ

 كاب باقلاو كحاض ينف * ىن>ل كح مبف 2ك

 ناك لاق نودح نب 0 ىلا> ينثدح 0 رصن نب د# نب ىلع ينثدح لاق ىلوصلا ينادح )

 «طاغنل لاتمم ناقاخ نب عتفلاو انآ كزأ رف نالبك جرت رش هيراوج صد 00 0
 لوش ثيح فئنحالا نبا هللا لتاق لاقف حتفلا كحاضا ينارف

 اماصام كك لدع هللا ناو اركضأو 00
 اعدصتاف بحلا ةياع 00 ناك 2 0 لاق ىلع ىببأ موبلا ْ

 ( ينرب>ا ) فرظاو رعاو هلم 21 هيوم لعل عضو يف نيئمؤملا كي هللاو تنا حفلا لاقف

 دقو اهاوم ناك هل ةيراح قئاوال تلاق لاق هيبأ نع ياوملا رين دما ينادح لا ىلوصلا

 قشع ةفيلخب عمست مل كارلا بجلا زب لدا أناف ةفالخلا زب ليطتست تنك نا بتع امهنني يرجح

 نبا رد هلل قئاولا لاقف ثتعاط ىف اريظن ىل يرأال ينكلو هقح هقوشعم نم يفوتساف طق كلبق

 لوش ثيح وألا

 ازيظن ىل ىرآ تنل مللي -«  نيقشانلا يرإ تيان
 رين 0 ليجيس * وومالا هيد يللا )2

 رعشا فنحالا نبا لوب ريبزلا تعمس لاق يباهملا دمتم نب ةريغملا ينثدح لاق ىلوصلا ( ىنثدح) |

 هلوق ىف ساثا
 دنا فعلا سنلتلقلل لفتتللا * :انملكت ام انغ لخشلاب لف

 ريخالا فصنلا اذهبهيفلثم نا حاضي وهو آلا اهرشو اهريخ ايندلا روما نم ًائيش رعاال لوقو

 نا فراطدقللوقيينان ناك لاق قحسا نب دامح نع ديعس نب د# ىنثدح لاق ىلوصلا ( ىنثدح )

 : مونلاب هدهع 0 فص, هلوق يف فنحالا

 ينام هنع رحهلا نأ مولا نع * نالجرلا اهبا يناربخ مث

 نافصت امك نا ىل مونلا افص * همعط ف كما مونان وكي 17

 لاقرل2< نانوره ن نوءيم ينثدح لاق ىلوصأ |( ينأدح ) راعشال هذه لثع هياحتا ةلق ىلع لاق

 تلقو هنم تمخعف فدحالا نب سانعلار عش هعمو ماع نب .ةقلتت تاو كل مهاربا ن دمحا انثدح |

 ) يدان 0 يناغالا 20-0



00000 

 لوق. نم رعش لمح ا ال لاقف اذه لمح هللا كنعا كلئثم
/ 6 

 سانلاب نظلا ءوس مزأاو * 4 ا نا تاس

 ساسيلا نم ءولمم بلقلاو # كشاف قوشلا ىنقلقي
 توصلا كواو يلع سولاب لمر فيفخ زرحم نب نيسح نّملا نيده ينغ

 تامل لف نءارحار < لاح هه ازونأ
 مث اناسح ءايشاهنع بّتك ١ تامحف في رطظحيصف يلا عا ينانا لاق مهاربا نب دمحا ( يورو )

 فئحالا نب سايعال هتدشن اف نيب رضحلا مكب اال يندشن الاق

 برشلا هحوا تلباق امل حارلابو * هتممش امل حافتلاب كت 0

 بذعلا كليق«نمامعط حارلابو * افلاوس كنم حافتلا ترك ذن

 نيسللا ينثدح لاقىلوصلا (ينأدحو )اذه دعب افرح كدشناال ينعبتكت تناو كدنع اذه لاقف

 ن4 00 قارعلا يف فىرعاام لوي لضفلا نب سايعلا نب 3 دنع تعمس لاق بتاكلا ي

 : تيفال 1 7 وق
 نمزلاو مايالا هب ينتم رام * ىنافغا ناك ام العلا بر ناحس

 نزكلاام رديملمهدعب مهراث | # يري مث بادحالا ةقرف قذب ما نم

 ا انادح لاقيلوصلا( ىتدح )لمر نفح :انوص هيف ساسلا نا هللا دنع ىغدقو ركب وبا لاق
 0000 ا كرش يسألا الا اس و لوقب كاكيضلا ني ناشح تعمس لاق نوره نا

 هاوق وهو رذعل تاببا

 هرارساب حو قح 6-5 حيرت ام ا

 -ِ هراعشا ضع ىف رهظتف #* هرارسا ءرملا مكب دَقف

 وهف دحأ هيف همدقتب م يذلا ىنعملا اذه ىف هلوق امأ لاق 5

 نوما هض دلال د16 ترق داؤفلل كلمأ بملا

 بواغم ىفلاو ه0 بي ا* هنآق تسلل ا 0

 ةدحام ةهاس 0 لاق لاق راكب نب ريبزلا ىنثدح لاق ينالغلا ينثدح لاق ىلوصلا ( قرح

 لود ف 0 الا نا ساسلا الاادحأ
 ديعبلا وه كاذف برق ىلع # هلت ملف 59 هلا عنتما اذا

 ب رخا )كر هش ةيمشنلا وه تقدص هل ت تاق رعمشلا تا يود وهو هنم هب ىلوأ 1 اف

 حيلم ا نا سايعلا لوش يدنكلا تومجس لاق يراصنالا نسحلا وبا و يف ؟ كيج لاق نوعا

 اريثك هل داشناب ناكف رعشنلا ىنيض ربام الام ا ناكو ه روس ُُق لزد مكح فري را

 كسوص

 ا ىسسل ب يبح لم اك نودع الأ



 تعصتسا و ىلع ا 3 #* هلطذعس لع هاضر حل و

 ا تا # 0 ا اذا يطسح تدلايف

 مهارب ا ىدح ناك لاق قحسا 0 دام ىنادح لاق لضفلا كا 2 انندحل لاق ىلوصلا ) ني

 م 0 ا - د هر 2 ند ريم كل ينغيف سان كلا نعش اقوخشم

 9 : وص

 3 نار ناحرلا اسست اه لامه تل دكر

 اواكيو حاورال اندعتا اولاقو »+ 02 ادوراش ينومتك مه

 وهذ رن نذل ا ر ةيولعا نيتدبلا نيده يف نحللا نا ىماش ه.طأ 1

 تاكل نبا سابع لوق ثاومألا 0 لاق مث ب نيسحلا ن 6 لع ب نس 8 قدح دقو طلع

 رادو حاورال [ ولاقو »# 06 نيح م ريس ينومتك مه

 اهنم تطفحو لاق لضفلا يباب اور>س نوماملا لاقف

 تسلا ومص

 اسمو كلااركشا نا تيب « اهمايا ودا كسر

 اعّدعو ىوطا لوط د لق #3 اهريغو ي ربع نقوم ا

 نب ناهلس ىلاو ءاروح ديز. ىلا بسني يطسولاب لوأ ليقث هيفو رصنبلاب لوأ ليقث مهاربال ءانفلا

 عاحواو ردا ءرها# عاونال ين-يع ا

 يعالا يف ىظ ؟دنع #« موب لك يناو 0

 عاب سم كا باشإ 0 سل 7 ا

 ىحايبلا كل قابس * 3 #عيلا يف نكس ا

 ءافو يذلا يدر ني ا ا 00 نع يطسولاب ليش ينا ىنصوللا م ىاربأل ءان هاا

 ارد 6 هفو يروح امو وا |. 0 هدف يدع 0 كك مهارب ال أ هيع ىماشطا

 رعسش ط يدح ىنعام لاق قحسا ند داجح ٠ نع لضفلا كك ل ٠ نع انماحأ نع لاق ىلوصلا

 لاق يىلوصلا (ينريخا) الا 0 سابعو ةمرلا يح هس ف ينع مم زكأ ءا نعش -_ د

 5 ل نب | ساجم ىف انك لاق يم ىلا هللا دبع نب دم ىتدح

 0 رذتعاف ى ا وتتأهل لاق نك ود ناكو يلا رعالا تا ا مزاب ناك ماس نبا

 ريكتسافوب هانغ توص ىلع مهرد فلا ةثام هل بهوف د.يشرلا ى 5 ضع دنع قر < عم تنك ل 0

 لما نب سابع ردا ه ع لاق وهام لاقو 4م بحيو هلا م يباررعالا 3 كلذ

 عاسواو نويت نم..#. .عاونالا ىلبع تك

 ىعاسلاي ا 0 كي ل



 0 ا

 نأ دير لاق قلاولا دنع ا انك لاق يمورلا فارم نب دن# قلل دح لاق ميغا نب دع انيدح لق

 كوفر هل لهف هودع نم ه سارتحالا ىلع ردقيال ناك ن ا دانا نأ ا ىف رعش يي م عنصأ

 نفحالا ن ا لوق لثم 2و ةئءام لاقف راعشالا نم ابورمذ اندشناف أ 5 "1 2

 ا ا 0 0 « 013273 رضاع ىلا يتلق

 يعالضأ نيت يرد عاما ذا يودع ند مارا كلا

 ىعاسلا اه دنع يل ىعس املا * 01 بحال ىئءلسا

 ىعانلا يناعن نا كشوي * اذ لكح ىلع ىتبا املقا

 نبدمم ىنتدح لاق ىلوصلا ( ىنثد> ) يلعسولاب لوالا ديشنلا لدقثلا هن ق'اولا هيف لعف لاق

 00 اخد املف لكوتلا دنع نم ةلبل تفرصنا لاق مهلا" نب ىلع نع هنع هب تئذح وأ يموم
 تلخدأف الحو هيلا تعحرف 5 دعمنهب تعش ءالب تاقو كلذ ين :ءارف ىنباطي هلوسر قاع ا

 زطخف ىهاس كتقراف له انأ لعاب لاقذ ةمالسلاب تنهأف كحض يف ار اعلق هك ص يف وهو ه لع | ا

 + يذلا رععلا اذه يلقىلع| 1ْ

 ىنشم تميزك لأ نا[

 عر هتان بالا # عاد داى رضام“ ىلا ىلق * عاش 0 يخأديف ينفي

 تلقف اصقن ى-فن يف 0 :كمااق ندللا لثم لمعا نأ وا

 هوطعا 008 ىلا تيدهأ هللاو دق لاَقف ىنغتال ةفلخ تاو زغب ةفيلخ هاوذأ ناك ىددا ٍْ

 لوق ديم كانا دعنا فاك ريغب ينيهاش || باتك يف (تدجو) رسل 0 اندىلا ٌْ

 ةيراحيف علاح لجر رعش اذهلاق 2 ”كيف تاسالا # عاد ينرضام ل يق * فنحالا نب ساعلا

 كلذكو # عاد ىرضام ىلا ىلق # لاقف 8 هال لاق كاذ تلق 0 نم هل تاقف ةحبام ةخابط

 ا” وأو هلع ركش دلكأ ف بارشلاو ماعطلا نم هرضام ىلا هتوهشو هلق ءوعدب ناسنالا |

 لاقف حرمصم ضي رعت |

 ىسلاخأ نيف :ىودسك ناك © انايودع نم ىدارتحا ا

 0 الم خو 0 بيس ىهو هلام فاتن ىهف هتدعم الا فاش نوي ودع ناناذال سلول
 لاو م © هيلع ءاللب

 ىعانلا ىتاعني نا كشوا * كلاما كر ل 5

 | 00 ال هيلع كلذ ماد ولف مامطلا دقفو اهدقفف هتر اهناو هتقدص تناك ةحابطلا نأ تءاعف
 نبلضفلا نبسابعلا نبهللا دنع ءا>- لاق ىسع نبدمم ىنثدح لاق ىلوصلا ( ينادحو) يعان || هاعنو

 اهدنع يكب وهو ا ةعان يِهو دامح نب دمت ةيراج نائب هدنعو بهو نب نسحلا ىلا عييبرلا

 ةفاف هللاوف تساح برعشت يت> ساجا تلاقو ينته :أف ينتءاخ ًاعان تنك دق لاق كلام هل لاقف

 فنحالانب سايعلامهفر اذار نماذلا ا 5 1 الم الا نر تا وراكتمات عح تلو 2
4 6 

 اودقر يوهلل ينوظَسَأ اذان 2 هادا نا
 ها رباتعمس لاق ليعمسا نبمساقلا ينثدح لاق لولا ( ينثدحو ) تيبلا اذه دشنأو ىبأ اناف



 ١ مولم ءافيلا لوط ىلع انالك * انني دوعلا سراد ددحم لاك 8
 ينه#شن | لاق دل نب نسحلا دمم وبا دشنا نسما نب هللا درع طخم تدحوو يىلوصلا ( لاق )

 في
 تس وص

 بتعي مل بتوع ناو لذي * مل ليس ناو لعفب مل لاق نأ

 ترش 1 دراكللا قرف ا »* يل لاق ولو يناس صعب بتص

 تضدملا نرذملا ادع دبص نم *..ىلف لعام تر وكشار كلا
 0 دلا+ نب نسحلا لاق هريغل رحا نك اهمذو ىلع سول احزه ةقدص ن نع تايبالا هده ِق ىنَع

 ظ حياملا لواتتملا سررقلا دروملا كيسا ينءملا نسا مالكلا هللاو اذه ساسعلا نب مهاربأ ل لاقمأ

 ا

1 

 ىحننب ىلعتىءمس لاق يااهملا ديزي نب دمح ا ىنمدح لاق ىلوصلا ( ينندح ) عمتسملا بذعلا لغفالا

 هلو ةصاخو فنحالا نب ساسعلا ةصاخ نينغملا نم نوزوملا رعشلا نم لوُش

 الف ماما راسم ه اةرالاىكىدعا
 ْ أه نسحتسإ ناكو لاق اهريغو قحسا هئاو ىلصوملا ميهاربأ مهم نينغملا نه ةعامج هيف 5 هنأف

 هتفاقو هيور يفلاقنأ ىلعةل < ةاياهئاسحتسا نط اورعشلا
 اقفح ذا قربلا ماستباك * اقرط نم. هللاو يب

 لات هه ماو كورلا ءاور اذكع يعسولا عبسالا يف ليقثلا فيفخ نم ًانلل هيف لمعو
 راعنشالا قم هن اقرالا ىل يدهأ نم مان #* توصلا اذه ىنأ لاق لاق .قحسا نب دات ىلا

 نتاكلا نحلا ندم ركذو هنالأيف نينعملا كارتشاو ةعبضلا ني هيئامعرتكل_ءاننلا ف
 قحسا نع هةرذ و كلذ لاق 2 نودح نب |هدح نع رمل نب دلع نإ ىلع نع

 4-5 2 مه نيتوصلا نيده ا 0

 «٠ وص

 ملف قداز احيرم_سم »*# اقرالا َّك يدهأ ند مان

 انديحلا ضيب ىداهس مولك نانا تدم. ول

 اقرتحاق بالا ىلع_صاق * هب شيعا بلق ىل ناك

 3 ارزاق ديلا معا * مكتدوم قد 1 انا

 رخا ليقث فيفخ هفاضيا مهاربإ هيبالو اهارحم ىف ىلعسولب فيقح رعشلا اذه يف قدسال

 لوا لقت ةيولعل هيفو جزه مياسل هيفو اهلك تايبالا ىف انضيا يلعسؤلا ىرخي
 اقع ل هس هس حسم مسح . سس. تسع. تسدحسا» هصدمس حمس تسج ذ
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 نوجا تيوس شم همس بح 2 - مم سنيلا مسي هادم ممامسسسسا

 كَ نإ نوع 2

 اقرح 4 يلف المو نإ هنروزب اقوش قو

 # اقلق هتياس 0 50 اق

 ا ورا يف ذو 0 نكاذو حي نب يلعا رعشلا

 ( ىنادح ( ا ىلع و اب ليفت قا تارر د هيفو ةئويص نم 1 ليفتلا || فيفا ادهن نودع نا

 سايعلا رواش كلغ هف رعت يش ندحأ 5 ليف و لوشإ عملا 0 هللأ ديع كح لاق ىلوصلا

 تمحالا نا
 : / ٠9

 اقرف مهاوق انف ساللا قرفو * 1 لايذا سائل| يحبس دق

 ال كل يلا ل قدامر ب روع نحل يزاددق تااكن
 نب سا.علا رش يف هنانغ نم د ودا نغيملو لاق ٠ نُح رعشلا اذه يف دودشعالو لاق |

 آلا لوأ لق نيدلا نبذه يف قحسالو اذه ريغب تأب حو ىلوصلا ركذ اذكه فتحالا
 فيقذ ءارو> ديزلو ىاتشإ نع يلع سوااب لوأ لقت عماج نبالو ةيناثلا ةنا نب ورم ةخسن ا

 لاق ىلوصلا ( ينريخاو ) لمر فخ يسرا سابعلا نب هللا دنعلو لمرز دودشمالو هةنع ليش.(

 ةيراح ىلع عييبرلا ن لضفلا بضغلاق ا نع قحسا نب دامح ىنثدحلاق ديعس نب د ىنثدح

 هيلا اهوكشت و ةماعب ينأ ىلا هع وف كلذ هنقف هناض ردع: نع ت رخأتق هبلا سائلا ل تناك هل

 0001 نت نضام !| لوق لمعتسا راو كدلا قكئادع الو فرسلاو ةرزعلا "كل قا ذلا كف

 ملاظ نأ لقفامواظم تنك ا جة نع ناذلا مظع 0

 متار كفن أو ىو نم كقراشب * 1 بذلا 0 كناف

 لبق لاق ةءثيخ يب 0 0 :ةدح لاق ىلوصلا ( نرحل ) اهاضرتف اهلا ثعبو تقدص لاقف

 تسس وك
 مسجلا لحات كتيأر ىلام * ملا ةيمس مولطظ تل

 ا
 لوش يذلا س لأ هوماط دّقأ لاق اا 3و ساب ل نعش نودريت ءدمبلا ىانلا نإ يربزلا تبءصأ ا

 ١
 إ

 د

 م 0 كل تنأ + | تلصق يلف ىهر نم 8 7

 | ار يف ةا 7 هناي نيرو اندح لاق 0 5 دحأ 0 لا 0 دنع 37 :”د> لاق

 ا : لئاقلا م 0 تاق مجارد ءولع ز و اط ةيزاج تدار 2 نيد هملاو ءاروعشلا نيف ةعامج راعح

 مموج مص م وح صدع صفع رب - سس ب -س

 00000اااااللللا ا  مررريرياسجبثثباثثثثثبثبببعببببباي للا

 0 ا ا ز ز ز ز | ]| ]| ]| ]ذ ذا ا نتا 11 #7 711١

1 



0 
 م. اد 5 يجون محم هج جو بس ب يب بيس سس سب بس بجسر بيس سمي وسم سس ١ وجاب سب سي جل سس يوب مم وجسر يسسس بخس

 راعت 3 ًانع نا ذأ #3 م يب هن 2 ند

 07 هأأ 4 1 0 0 ف مه ةردب ار 0 ىلع نيشارفلا ند رقت ا اهعمو

 ا ةعسو نب هللا هنع م ناكو سا 2 ىلهوملا 0 عم انك لاق ىدنكلا دمحم نب نوع ىنثدح | 0

 امف لوقيهل ةديصق ىلسوملا دلخم دقن ًافقرلا |
 نادي كتم قارفلابى : رش .* .نكلو هلع ىرتأ: قا ظ

 ا

0 
0 
1 
1 

١ 

  | 00ظ لوشي ثيح هيف نسف ىنمملا اذه أدت نا ءادفلا تنأ هللا دنع هل'لاقث هددربو هددت

 ظ ام مومطا نه ينتتسكو * اناس رورسلا نم ينتباس

 اان يملا ىلا ىل كف * .ا!اخلصولا نم تقلغا [؟ ٠

 اناذع دودسلا# تقذاث د _صلا ىوسءىش لك ىيذع 0

 نسما 9 "د لاق ىلوسعلا ( يثرب 7-5 ) فنحالا نب سايعلل رهشلاو ىلصوملا كحضف لاق

 الاسوع  هلاءدتع ل د دقو كوع يئايرلا تءءس لاك 0 ٠ رععلا نملقب مول ةللاو تحال

 هسوص ايف بكل نيتي نيتحالا

 ظ اوُقْشعنمنوقشاعلاهبلا' *# دقو لوقا اع مكن م

  0قرح وسان ؛ يمت * تبصن ةلايذ 0

 ١ ل لرا لمر جرزأل هيفو رصنيلاب يناثلا ليقثلا نم سابعلا نب هللا دعا نع نيتيلا نيذه يفو

 ْ سايعلا نب هللا دع

 قرالاام نيملعت الو ن * زااومطاامنيماعتال تنأ

 حلاسشمم ضءل ينادح لاق درمملا دز ّس دم ىنادح لاق ىشفخالا ناماس نب لغ(قرش |

 هعدقت يف دحلا زو ىح ةيهاتملا أ مدقي ديشرلا 0 لاق ىلهوملا مهارب | نت قحسا نع ادزألا

 كلذ بقع لاقو هدنع ىنباعو ديشرلا دنع سانلا ضءإ يف : اتغاف فنحالا نب ندثلا مقأ كلك

 هم رخو هقذح ةلقو هنس ةنادح ىلع فاحالا نب سا. لا يف كفلاخي هنا نينمؤملا ري“ ا كيبحو:|

 أ رمشأ اعأ ءادت ,ا ىل لاقف ديشرلا ىلع تاخدف ريخلا ىنهلبو هيلا كليم عم ةيهات هلا ىنأ لع هدف

 2 تلق من تيئتسم يناك تقر لماذ ديرب يذلا تحاعف ةيهات لإ دار فنحالا نب سايعلا 08

 هنا وأ ام و هندشن اف لاق نساعلاب لاق ادي اميعاف تاق انطو ادط يندقنأ لاق 6 ةيهاتملا

 هلوق وهو سابعال

 اوةشع نم نوقشاعلا هب لان # د قو لوقا اع م

 هلوق وهو هي أع ردقأ ام كنيس دنا ةيهاتعلا ينال يندشناف نسحا ىل لاقل

 امبسق تن سو ةديفد # اليننح نم ةباتع نأك #١

 دالاس دة دمت ودعت جو مست دج را ا سجس سس ص متم



 1 دوعن بلو

65-0 

 اهسلا ل سودرفلا ةنيحىف * امب اهشينا ول تراي

 اهس دك .اهنحط ىف ةيئاد * لزت مل يتلا لثم اذا 0

 اهننن كلك ب ةنفع .”* قوس هذه قل ذأ

 ةلوق نع 0 نياف اذهب هريعتا لاق

 08 ةمتع ةاذفلا نجل »* ينام ردي و ديا" ىل "لا

 اقرعف اقع قورعلا يف يردحاح 6 تلق م ف

 بهذأ اذكو اذك تلق 2 تفتت ف هلوق ىلإ هك ادخل فردت وأ اذه ليفيدحا ا كمبو

 ينأ دك أنو قحسا.لاق اهظفحل ا تعمس تنك ولو نيئمؤملا ريمأ عن تاقف اهاظفحاف كحيو

 ( ديزي نب دم لاق ) اصعت تدشنأ اماكدفنا اغا 0 ةيهاتملا يأ ن م ذك اط لاخلا 50

 هماقم لاط ناسا رخ ىلا جرخ اماف هيا ا فاأ 5 .هرلا نأ ه>و ريغ نم تثدحو

 هدشناف هقبرط يف هضراعف دادغب ىلا اما هعم 0 را ىلا ج ردع 3 6

 اناسارخ انئِح دقف لوفقلا من * انيداريامىهقاناسأ رخ اولاق

 انادعج ناكس نمةل>د ناكس #1 لدا لع يفديناوللا ردقاام

 اناكدقف ءاشخ ا تنك يذلا اما * *« هلءاوءوجرأتنكا ىلا

 انولأ رحبلا فوئنصب تبذعو # ترظنالف اكناصأ نامزلا نيع

 دق ديثرلا هل لاقف لاق هريغ لاو قراخم يلآ بسن ىلعس ولا لءر نيريخالا نيتيلا نيذه يف

 000007 ا لوما( ىرحأ ) م رد فلأ نيتالثي هل مأو ةصاخأ كل تنذأو_ساعايتقتشا
 امهر عش الذدبام فارعلا ورهععو فن>الانب سانعلا لوشب ىريبزلا 2 تو لاق مساقلا نب

 ا0 0 / اهراثك [ نكي نم اهريعهمزل و اذحاو انقامزلف هاحا امهف نكلو ةيهر الو ةيبغر يف

 م: رشملا مغنلا مج دا ا ورمالا كد جس

 .كيرص ب
 الواتلللا نم ف رع مرد +: نمير فتكا تاعوت

 البيده وعدن ةمامجا حونو * ىدصلات وص يملا لد

 ةرعض دالب يف رخأ عضوموه لب ينه فيخم سبل ريثك هانع يذلا فيلا براقتملا نم هضورع
 صخش هل ن 059 , ملام م هلا ةراتدلاان ان 1-ن ه لاعمدحو صخش هل ناك اموهو ىلاط ع. مح لولطلاو

 نم جرح 4 رئاط 0 نا ةياهاجلا 5 م زرو نال د عض وم يفو 1 انه ىدصلاو

 ةفرط لاق 1 كرد َىَح 5 صن لازي الف لوجتلا سار |

 عالصل نبأ ىدض انت م أ ملعتسا * هبايح ف ةبش يوري مر

 نادبع نب هللا نعل ءانفلاو رثكل معلا «| كارم ليديا ريطلا نم اهوحنو ىرمقلا ماّعاو ظ

 مظعو ءانغلاب كوك كرك نه ضعبل ةعئصلا ١١ .نا 5 دف اع وك هةيراح ىلا هيسأو نهاط نبا ٌْ



 هناولوالا لمقثلا نم همم رظ 0 0 ه8 ال 2 يت> هسفن ا هملع

 يناملا يطمسو مث ينثملا ةباسنإ مث ًاقلطم ينثملا ىلع هءادتبا نال ةدرفم عبص! ىلا همسني نا زوحب سيل

 ىهو ةداحخلا ةمغتلا مث هريصتح مث هرمصتم مث هاظتسو 7 ريزلا ةبايص مْ يننملا رصتخ مث ىنثملا ١ رمي مّ

 نع يلطسوا ب لمر ذيرطا نبال هيفو رصنبلا يرحم يف قاطم ليقت يناث زر نال هقاو ةرشاعلا

 نان ا اهالعو مغنلا تانق يف قحسا نك د يذلا وهو يناثلا ليقثلا ن نم توعلا ادهو ورم

 نا نم نكمي هناو هريغ اهعمجةرسشع يلا انونص كك هناو رمثعلا مغنا دا نم اي ناك ععج هيف زر

 01 5 2 ةاءاجم و ليوط بعت دع ريثعلا مغتلاا دحاو توص يف ينأ نأ ةعانصلاب بقا ع

 اذهيف ريشعلا م الا ا > هل فطاتو كللذ لعف هنع 2 ىذلا ٍتاوصلا اذه جاما 0 هللأ دينع

 لإ هيف اهلك اع 0 لاو ريغ 0 ةقرفثم هدعب يذلا د يف اهب 10 اه ها هل 0

 ٌْ 1 يف ىكحنب ىلعنب ي<هنع ًاضيا كلذ ىكحو ىلحاو اع 0 ناحأ فوملا كلذ نأ 17

 رجاالنا ىغيني دقف توصلا اذهةمن يف هللا دبع هاكحو هرك ذم ةياكح نم تغرف ذاو مغللا
 0 هلا ةبح نم هفصو يذلاو هاكحو ه ءرل اذامف حيحصلا لوقلا نود ديلقتلا ىلع هيف سعالا

 ا 20 نيب ا هلعش نأ هس(١) ا ع الو هأ ةقيقح ال لاح د>اوت وصيف 0

 تح ريشو مخ ءالا لاعيف قاوذإ ضع كك ةلاسريف هن هر 2 ددقو "لن , وطاه> رش ءاصقت ا ناك ذا تار

 لد ال حج |اهريع 3 رصتلاو يلع د ولا نر 0 لجحو نيوسف ءانغلا مس نأ ةلعلا 27 :

 ىلع ناك اذا كيس :م يلع ولا ىلع ناك اذا توصلا جرح ب رش اها 7_0 ُق اممحاص ىلع امهم ةدحاو ا

 3 كيا حولا الو تاس الو ه4حو ىلع هّسب هنكع م ادهم اذه قاحلا كد ضم دارا اذا 0 ة4يشو رصيلا

 ند هلا ىان َُ ىرخالاب اهادحا تعسأ اذا الو يرخذالاب اميلخا ولي نا ناويح ةعاطتسا ْ

 نيهسف أهومتسق مال لئاوالا 6 قف مغنلا تاق اعاو ىرخالا 5 ءاهادخا تا نعل تآلا :

 دعب الا كلذ نكع م اهشرط يف يرخالا عم اهادحا تلخد اذا اهونخو# نيعيصالا نيثاه نيب

 كلذن ركبألال مهمدب ةفاسملا دعامت قع امهس لحد رسمت لاو ةبام سل 0 هم امهني لصفي نأ ْ

 0 مغنلا ىف لمح هللا ديبعل حس ناك ناف» هما او مو " رتذ نين رجلا يفةداضال ايطالوةحالمم ءابقلا

 لاحف انيه هرك ذام ىلع ةيلاوتملا اماف هيف اهقرف هنا ركذ ىذلا توصلا يف هل حص هلعاف توص يف

 حو رمم م ينلا ةلاسرلا قف وهو اذه ا حرش ىلع عضوم ا اذه 007

 كد هبضو ريتك رابخا كد لك

 نيرثك رزيص 35 ينرعالا نبا نع بدي نب .دمح نع .يديزيلا سانعلا نب دمح هب ع امف وه

 31 كلاوس ب ةميدح 0 خيش 3 6 ديعس كب قراخم رعءوع 32 صاع كَ تود َقن نما كنع

 هبات و :هيوييس بهذا ير نبا لاق ركسال اهنا .ةتيلا: نط روبشلللا ركتتلاب هب لوك 0١
 نامللا نم هأ يوك وهو هدوحو ءارفلا هريكش زاحا اعاو ريغال هيلا ةقرعم الا نال ةنملا نا

 ال



00 

 وهو صاع نب ايقيزم وهو ورمح نب ةنراح 0 يحن وهو ةعببر نب ةعازخ نإ ور نب حسيلم

 بارعإ ش تبدحشلا ا 0 نا 00 ١ ديز نإ كالاق ند 5 ن١ ترعلا 2 ١ 0 ءارد لقو

 نب ريزلا انيدح لاق يم را قحما نب 0 0 ع ند ىلا 3ع 1 ) انربخأو ) ناطحيق نبأ

 ند 0 تلاق 1 قي ل نع 3 :لا سعزلا ينأ نب روعد وا ا لاق راك أ

 نب هءرنر نإ ور< نإ حيام كَ كيودس نب عدس نب داع ند ص أع ن١ كاوا نب نم ىلا كنع

 ةلايسا نب حاير نب رسشح٠ نب ديبع نب دلاخ نب مثالا تنب ةعمج هماو ماع نب ورمع نب ةيئاك |

 07-520 ماع نب ورم“ نب .ةثراح نب ةعيبر نب وره نب ب 0 ةمشعح نب ماع نبا

 0 باوت هل لاقي نبا هل ناكو لاق ةعمح كَ ؛| هل لبق كالذلو ةعمج نأ همأ ىنأ هدد مسالا

 2 0 00 د ةامو نا تا يرن تام ةنافز 9 ءشأ

 00000010 ا! ىك نبا هب :ىلبللو ىلا هتنب نمالا:دلومويلا هل نييلو :كلكل دنع نب

 : كهسوضص : لوقي ىذلا وهو

 | 1 1 اق تاس 8 او ىف نأ اوزع نو

 ١ دياز ةنالو

 در سا فل ىتع عراف © ةريح ىأنايفو ب ذعت برقلا وف
 | تك نكيو شبح نع رصنخلاب لوالا ليقألا نم هنو ةساقمل ءانغ نيتببلا نع

 قدزرفلاو ارير> هبنرقو مههىلوالا ةقبطلا ىف مالس نبا هلءحو مالسالا ءارعش لو نم وهو

 خساتتلاو ةعجرلاب لوقيو ةيناسبكلا بهذم بهذي عيبشتلا يف لع ناكوب ىارلاو طخ الأ

 مهنعأ يف هتلالخل هل كلذ مهريغي الف هيهذع نوملعي ناورم لن اروهشم قع ناكو

 000 ل د دنع لك لع هسفنب يهدأ و سانلا هنأ نم ناكو مهدنعو مسفنأ يف هلحم فاماو

 لاق يرهزلا هللا دبع نب نوره ىنثدخ لاق ةبش نب رمع امدح لاق يرهولا زيزعلا دبع نبا

 فوعنب 00 دع نإ 7 ع7 نبا ىدب زيزعلا دبع ن ك2 تدوس لاق حياف نب ناماس يف كح

 ينادح لاق ءالعلا يأ لاا ارا تك ليما راك تبل الو ديمقلا دمقام 20

 0007 ذا لاق دعس نب مهاربا ىتدح ىبسوملا مهاربا نب قحسا ىلا بتك لاق راكب نب ريزلا
 د لاق ريزاا ىنادح لاق يم رألا ( 000 قفا نودع اب قر 0 ةديصقا نيثالم ركل

 |0001 12 نع هلأتف نفللا ثيَح وهو دعس نب مهار ىلا ا بامضأ ضعب

 ىلدوملاركب بأ 0 ورم اسد لاا ا اندح لاق رطل ( قرخ) انئدحمو هش نعت

 ريزلالاق هر هش عمج لف ةيمالا نر راق تكا رعشي نم عمج ل نم لاق ةديبع كان ني هللا دنع ن

 ا ءاكعصمت ىلع لعسو لاق !نايد نيثالثب ريثك ر هش لك هدب عيلان 0 0 لق

 ءارعشلا ىنعب مهئماعو ىعارلاو قدزرفلاو ريرج نه رعشأ ا وةعج يأ نبي زيثك لاقف نمانلا

 0ك احا تالا ني لاضفلا ةنلح ونا ( ىربخأ 0-2 كردأام كولملا عيدمف 01007 نأ

 ْ صوقنم هن 5 39 عاش زجر راخللا لعأ عاق ريثك ناك لاق يحبنا مالس نب دمحم اندح

 17 سوو ود مجم و وس جول رم حا دم م تت رم جر جل بمب
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 ريثك لوقي يوحنلا سنوي تعمتس لاق مالس ن ا انربخأ لاق ةقلخ ور[ ربحا ) فارحلا هلي

 كوشو 0 2 حملا 2 هيهذم هيدسعل 2 يأن أ تعمس و مالا نبا لاق مالسالا لأ ل

 0 كاان دح لاق يئروحا ) 0 بجو لطخ ٠ رعش ةدوح 0 هينق ناكو حدملا يهق* هيعمل ع

 نب ناسح نب محد و ميهارب 1 لاق ىلا ليعمسأ ن ١ ل ىنبدح لاقدر ا نأ

 هاد نورك در لمحو 0 و 0 م رضام كوش كللملا كيع نإ رو ٌتعموس لاق ديز

 | انمدح الاق يرهوبملا زيزدلا ديع ا داو ىاهملا رمهأ نب عل (قرتح ال ناك رطم ناتثينغم 0 ا ريل 11 رمل هنا 1 جو 0

 انا ريس 3 تن ا لاق يصاقولا نع ا ند قار ا نب قءسأ ى 00 لاق ة 4. دس 0 22

 ناوسم نب زيزع || دبع ىلع لد اذا 17 00 رابشأ ةيالع ىلع ديزب ا ْن 5 للا

 ب 0 ا لاق 0 0 كر فا ) 0 ( 0 || 4م دال 5 1 لوشإ

 ا دح نع هد نع هب 3 نع تاديح نا. نك ىف ءازملا نع ميهار 0 قدا يف 25 لاق راكب

 ريدل لاق تلت الا 0 0 لاق ريثك تنب ةعمج 2

 قدح لاق ونش نإ 0 0 الاو 00 0 او سفن تحل ير 0
 نيزلا انئدح لاق ءالخلا يلأ نب يعرخلا انريخسأو لاق يصاقولا نع ترئادملا ني مهارا ن0 ديبي يسلم مسالا الا يصيب لما مس
 :يلؤدلا نيزخاو ريثك ىتالا لاق نييليدلا اجا ضع نع يح نب دمحم ىنثدح لاق راكب نبا ]

 نا عال تنالع ىلإ رثك لاف دخلا اممحضف منقلا قوس ىف 1 نبا راد ىف ةنيدلإب |
 كلذ لبق. لاق ريثك ناكو م لاق كوممأ نأ ك 0 نيزكلا هللاقف “ىثلا ىلا ”يثلا لصوت امنا

 ةناتك نبرضتلا نب كلصلا ب كا 0 8
 ارهزاتلصلا ب نم ناحم لك «.يتوحا نسل وار ١
 ارحل ١ لئاخلا ليدإب ا رأ «.اوكرتفتلصلا ننس وار ظ
 نيزطا لاق هوعبب نأ نيزحلل سك ند 00

 قاراوت< ةئئلطلالا دواسا * اريك :تاذلا كو تدع 8

 متاق وهو هتساب دارقلا ضعي * هتيب دنع شحاف صيمقلا ريصق

 ماع رحبلا يف لتباام اصعلا ديبع * انل مكتكلو انم ومتنأ امو
 مداوُقلا ١ اأو ياذا. ةبعازدما# 7 ب نايداوق ألا يعطتو
 مساقملا |ماع كراذ انفايسسأب #* 0 مْ : الول هللاوو

 مراوصلا فويس اهتفاو نمطب * -تكلهاو :تلذل رك ونا الواو
 ع 0 تلا نير كااقل لاق دب اليوط نيزألا ناكو هزكلف هيلع لمح ريثك ماقف لاق

 نيليفطلا كلذ غابف نوبره زال هنم'هصلقت نعرالا هي برضف كلا ل ا ا

 ناكوعرلاب هننماعياوأ فيسلاب هني رمغيل ريثك نم هينيع الم نأل مسقأف ةفوكلاب وهو ةلثاو نبا
 ظ الجو ةكمب ايقتلاو هلديهوف هايا هههوتساو ريثك يف ليفطلا بلطف ليفطال ًاقيدص يدسالا فدخخ



 | كالذؤ كل ذا تير ديهعلا نم 0 تطعأام انالر هللاو امأ لاَقق كتلاط يبأ ن ىلع كب 0 0 عي

 ١ را سر

 قاحلا ايرثلا وسلا 7-2 هنعلا #23 مهم وهو هعشب اناا اعل نأ
5111111 ١ 8 

 لاق ةمش نب رمع انثدح الاق ىلهملا رمعت نب بحو ي رهولا 0 نب 0

 موف هلوق يف اولق رانيد فال 1 ةرشع صوجالا « ءالؤه ى أ رد ل مك

 انلتملاملا ن م ان ريم ناكخ امو 37 ةراجحم ن ه 8 داظ يلام ناك اشو

 اددؤسو ا دوجواف ورعم ضرالاالم »# كرا كك م اياطع نكلو

 تاق مك لاق الأ هللا هدف عرضا هنأ ريثك لاقف
 ٠

 ةسسسس وح

 مكحلا يخيف كللخ 00 داو * اهلطم تاف ذاىملس 0

 2 ا دق 0 يدنع * امطاوت 1 ا

 ن

 د

 اك كاع زراف سس نع
 مرت ل رؤاغلا رز لايتعااه

 قدحسا نع ىطسولا ىرجم يف ةباسلاب ليقت ين سنوي رعشلا اذه يف ىنغ حرسنملا نم هضو ع

 نم نك هفو ةناب نب رمع ةياور نم قحسا ىهذم ىلع 18 0 فان ضي رقلا هه ىعو

 لئانلا رز[ ال هلوق ريسفت يف راكب نب رييزاا لاق هل حيحصب للا تس كو لمشلا

 اندر 5 ةفطمتملا رؤظلاو هيلع ند رايز 0 ا هيلع 5 ال لوقت لياحلا

 دنع نإ نع 0-00 ةديبع ا ء ىلصوملا امدح لاق ربب زلا ينادح لاق يم را ) ل (

 فرصنمو اع اضرلاي ليم

 د ل نعا ندا را

 او ع نب ديعس س نب دلاخ نع 3 نب دم نب هللا دبع اندح الاق رصن نب بيبحو زيزعلا

 الق كل اضرأ نا نسم ول 0 78 ناورم 10 كل ع لع رثك لح د لاق 5[ 0

 ةمعطو ةرم ءارشش اهركو ا مطر نع نرسل يلايعو ىدلوب املا تدحرذؤو اهني ١ 5 برغ اط

 هل أولاقو سانلا همدتق كال كلذ كلملا دنع هل لاقف لعق أمل روع كَ نيئمؤملا 3 يار ناو يع

 أ ىلا ل نا لاقف ديلولا قف ةعبطق نمر د تلا الهف ةلزنم هدنع كالو ةفياخلا سصعاش 3

 هيلا هل نأ لعو هبا هل لاق كلملا دنع ةيلع يوسا املف نوذربلا نم 6 رق نسلق ةحاح نينءؤملا

 ريثك لاقف ةحاح

 برقملا قيفرلا ىف ير كاندأو *ةرضن كقيدص نعيزاو+لاكتزجح

 ترعلا يع ىأت الو ودع * ةمالظ كيلع يطمبال كناف
 بقع 1 يع امو قي * علام كاف عنمام كبياو *

 ينتدح لاق يمرخلا ( 000 رت اطر كل ١ لاك نيمؤملا ربما مالاق ابرغ يغرتأ هل ِلاَقف

 قف ع يبانب هللاببعينثدح لاق ليسوا فأن روع هنن لاق نيمزلا
 0 سسصلاتح سس سنس... 0 لل ل ل )| ]ص ّ  .2لتههقهقهتثذ5ههههل سل لالش سس ضب ستي ا وم ا مح ا انو اهتطظش سما هاظمش حا د هامل »ضع مس قش مع حس: هج هع
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 لاقذ اممدا ريصق 0 لاق هه 0 0 0 رذعص 0 ا لاق ل اذه نم 5 ى ل

 ىكلو يسلح وتدعم ” نأكل 9 ال ي رءعل ال لاق روش ند تدرب هوحهأ اى ندا ن١ ,رطآ هأ

 3 لاق تدب هناحم ٠ ند دب ال لاق 7  [مهلي>اف م هل نا رح نيضردي كك هنص نع يرتشأ

 5956 وألاق هوا 0 انام لاق مت افاد فام هل اعدف نيرخا ني« ردب تلم كلذ 5

 لاقف قيتع يبا نبارهل نذاف تن ف ٍلوقي نا ىدعام هل. نذنا ريشك هل لاقف نيمهردب كنم كلذ

 ماق وهو هتساب دارقلا ضعي * هتيب دنع شحاف صيمقلا ريصق
 ا لاقو امه قب نع يأ نبا اخو راخاو 2 م 6 ركلف هيلا يثك تالا :

 ايو ل ع 0 تا يملا أ

 | يب دحو هنأ ريك تنب ة هميم دلو نع يعاز را رضحلا نب نمحرلا دبع انثدح لاق راك نإ ريبزلا |
 أ

 أ ةعارج نم كموقب قا كميو هل لاق نأو ص نب كلملا دبع نأ رعش اهف يف خلا هبا اتتكا

 هل وق ريثك هدشنأو نيرو ةنانك نم هنأ ا |

 1 رمغنلا ينب نم نابع ناك #1 و تلسلا لا ب 1

 ارعحا لباهقلا فاذا كن د اك رتافرضنلا ىنب نماون وك ناف

 1 يلبق اهتمبس واو * اهنركنو قسيس

 اريحا ص هريغطلاو مهبو ات * ىدسلاط لتحاف فطعلابايئاتسيل

 3 ني هلمحو ةرممبلاو ةفوكلا ىربنم ىلع ر هعلا |دنه دقن 3 دبا كلما دبع هل كاقف |

 بف لاقو كلذ يلا زاجحلا ةعا زخ هتباحأف ةصاخ هريخ يف لش نا حاف قا ملا |
 قرانلا ةقارس هلاق لب لاقيو صوحألا ظ ظ

 بذكتملا هيحو ْْ ديو دس ريثك قار كاءاح دعا ىرمعأ

 تأ الو كان ما نع ىلامو ان ا 0 نب يفأ عزب

 بِهذأو كريم 7 تذد انك 6# رعم فاخموأ أ رجح تم 0

 يعاززلا ةمقلع ينال اذه لاق ريبزلا ربخ يف و هبيجحب ريثك لاف

 قاعم كنا ا ذأ كناف ان 5 هنا 3 5 ثيح 1

 مقلع يأ رييزلا ةياور يفو' ١

 قدصمو ءاقو ب يح و زا يمل ا,كئا رو نم يمرر مغ اون

 قوص ' كنأأول اهب-ث مبكلا # 0 و وكلا لاملا كنوديِش

 قات نم ضرالايفو * ةجاحم كيلع تراثا ويكو اذا

 لاف صودالا هباجأف



 ا
 بش ادن اسمح . - 022- تيسيعا مد مسالا | .ميميييشس سس سااننبللا لا يسيل سس

 2 0 نا اولخام موقلا ف قسافتملا هصرب ىكتنغلا كس و

 قاعم مصاخملاو | م ق هلا ئذإ مس ا 0 تبراق ول كناف

 قدصي ناك نم لاوقالاب قدصإ 5 0 ا 1 كانرذع

 ه_:ظفح كابأ نش

 اهؤاحل هئنم سدا قاس ةمدخب

3# 

03 

#2« 

 قرعم ل مدح قس مط #27 يعدو كياع ور وذ ىناتس

 قحلت كخيشتءيض نارضالاالو *

 قدلعملا ءاقسلا ناك 6 تتكيف

 * ٠ قلعت هلق اهنع كن ملو *

 ا الملا بارس يدانل نب

 |ولاق 0 زاحتلا عا ه4 0 هل | ولاقف قرا لدعم ىلا هن يرق ةفوكلا ىف ريش ؟ جرن لاق

 لوش ام اش لااا نون امأ هنا ناحيس“لاق اريتثكاى ءدب از دلو نعاش لحجر نع انريذاف

 ديرربأ| ىلع هريطف ناك نب ناد ةفوكلا ىلا ىلا ءاحو ممم لساف 0 هلاقام وه ا ولاو نايتفلا

 |0007 فرع هلاو ةمتشلا هذبب هل ىطاخلا وه قرابلا ةفارس نا هريخ 0 / نب نع لاقذ

 ىدهع ن "اع رك و نار 11 د لات نع ( يرحأت 0 هاا عاش اذه

 000707 رالا هرساف. قارنا لهأ ءافر ا نم قزابلا ةقارس ناك لاق مهاربا نعش معالا نع
 د م ترسأ ين دل ًااقن راجل لاف نا يذلا ءاغ ركشم ةعقو ف راتخسمال تناكو عب ا

 ا ةلضف قارهملاك تح تاق

 اناث هيلع 0 لع دوما ةالغ- قريشا اما ني دا وهف كاك .ةقار 0 لاف

 اولخ ةكئالملا نيعدق لجرلانا اما راتخملا هل لاقف هيلا ينملس نال ركسعيف » ارااميرضخلاا)

 كوي ًادناف بروف هولخف هليس ||

 (١)تاتهصم مهد قابلا نب * 00 قدا انأ غلبأ الا

 تاهرتسلاب ملاع انالك #* هارصصبت ملم 0

 تاحلا ىح اكلات ىلع * ارذند تاعجومكنردب تر 2ك ٍ

 عيشتي رثك ناك الاف كاحيذلا نب دمحو ورع ريحا لاق 0 دا ا داو مرح ( رخا)

 ديسلا ينفعل هش لاق دقو 0 لأ 07 كلذ ناكو لاق تع مل ةيفنخلا 0 0 معزي احق اعبشت

 4 اريثك |رعش

 كالا ليطالا كل لكلا # دق كتدفا ئم وال لقالا
 امامالاو ةفلخلا كومسو * 3 واد 55 #*

 ىلإ هدر هابءرب هلوو جاجز ءلا لاق سرا لاق ىنغملا دهاوش ند ثدبلا اذهو هابءعرت ىورو 000 ْ

 ا ملام لوف ا 0 حل كوش يي قران ناكو أفي نو هر ا 3 ته 2 كول ها ناف هلمأ | ْ

 هلسأ يلا اذه در ن“ ريس فاح دلا نال نه ربغل ءانرع | )



 (متا)

 أرط 0 د
 توم عط ةلوخ نبا قاذامو
 ىوضرس عش قروعيفوادقل

 قدص لست هب هل نأو 22#

 نما تر ا كاكاو
 ىح يدوملا هدو ماع

 0 ةعالا نال

 هنب نم . ةنالثلاو ىلع

 ري نا طا
 ىح نيعلا هاراال طسو

 انامز مع ىريال "تدع

 اماع ناتس أومهنع كماقم د#

 اناظع ضر هلتراوالو
 انالكلا ةكروا وعل

 ها ا 2 1

 هاّعلا كن هيدلو هب

 اماظن يرتت” انتااارءاور

 نمو

 قا 8

 ءاللب 10 هع 0

 0 ضر

 ءاوللا اهعش ليخا دول

 ميل هدنع يوكرب

 ناك لاق ىلذهبلا كب. ينأ نع ينئادملا:نع دمع نب ثرحلا انثدح لاق ىلع نب نجلا 0

 ىلع حاطسلو م يرغيو هوركم لكب مهعبتب مشا مه ين ي ىعا دق ريبزلا نب هللأ دبع

 | ةيفنخلا "نبا سيش م3 هلأ أدب مث مهم هربعو سانع نبا هضراع اعر 9 مهرك ذب ضرع و عحربسلاو

 ندس يف
 هنرمصتل اوفاو دق ةيقنحلا نب ةعيش راسو ىلدجلا للا دبع انأ نأ هغأب ناك دقو رانا هيف مرضأو

 ا كا سدح ف 6 أمدعف ماه ىف نم هنريضح ناك نم راسو 4وءمح 5 مراع

 راثلا تمرضا ةعاس ىفاوذ ربخلا هللا دبع 0 غلبو هب هعاشبا بيس كلذ ناكف ريب زلا نبا ةيراختو

 نبدمم ادشناف ذئءوب. ذنم ريب زلا نبا راو> نع ةيفنخلا نبا جرخاو مهذقتناو اهافطأف اف مهياع

 نحسيف ريب زلا نبا مهبحدقو ةيفن دانا ني رب 5 بحل رإ بدا شل !لاق يد سايعلا

 مراع نحسهل لاَ

 ملاظ ريغ هلا لعب سساتلا نه # ينهنمفي حاب ثلاازهري نم

 مرا عاشو لذاغأ كاكفو

 ملال كر هللايف ىتتي الو

 مراغلا في> ف. لااذهالواح

 ملاسملا قيدصلاك ودعلا ثيحو

 #* همي نباو ىطصملا دل ع

 #3 ةلالضب ىده يرشيال و مف يبأ

 * نك اسعورلا نما ماا ثيحب

 0 0 كا 1 هال 0 2 هه تا

 نع دعس نع ىرفعا 0 نس ل ينادح لاق ريب لا 0 لاق يم را ينري>او راكب نبا



 1 ىدذلا ع طوملا الو لاب ايلا تريغل امو ريغلام هلاح ىلع وه اذاق هنع ؟>- دقو الا هيف ءادس م و

 تاقف نالف عم ةعاسلا تنك مشاه 5 هل لاف هجاردأ ىلع هب ل 0 مشاه 31 هب ينأف مالك لحرأ]

 2 هللا ل تبيع 0 ونا رععب زلا لاق ةعج رلا ى 6 5 اسك ريثك“ ناو لاو يعاز كا يأ ندا ا

 نع 0 ريس زلأ لاق هف ادا يد ريدك نآكو هدلو 5ك وهو تاح هان 2 5و 1

 لاؤيسلا) افشل كلا نما 8 ياطد ذا" وع هللا رئا

 . ىلا تفكو ينب نع لاسيو * اريخ ىلع ىاوه يف ينو
 لاؤسلا هنمسنع هلسعف ةلزو * نيش نأ ناسخ د ككاو

 ىلاول ا ةطاقراخالا وتلا © كنك ءانزيخ . يدهملا وه

 هن تنس نخل لاق كيهذم لدم ىلع ناك نم الا اري كاوه يف كيلع ىنثيام رختص ايأاب هللا دبع نإ ىلع هل لاق

 ريثك لاق الل لاق

 ْ 1 ودا فلنا قراتح ًالاوخأ * اعلا هأن ريع يدجهملا 2

 1 معزي ًاباف ًايعيش ريثك ناكو لاق مهوتلاب لاق سمك ءانربخح تلق لذ لبق ال لاق ابك تيقلا هل ليقف
( 

 | هلودح هنأ ىرت الأ لوشو ككر م جتحو خسانتا حاورالا نا

 )011# 110 000|1 |]زا1ا1زازا] ]| ]| ]| | ]| ]| | | 0

 ٍ لاق ةدبنع ىلأ نب هللا كدسنع 0ع وعلا رك لانا رمح قع دنس هل لاق ةروص يف ةزوصإ نو

 1 لاق 0 3 ل لاق يم ركعا 0 ةيشخلا ىف اريثك لسد ىردلا يد لا ف ليد

 ' ثدخ هذعيشم ٍِق ةلايسلاب 5 لاق يرافغاا نعم 0 5 3 آلا اردنا 0 مهاربا ينل دع 1
 ا كا

 ىلإ ا ةيحانلا هدهمو ةلام_بلا قاربشاب ءادسب 5 لاقق أصع ىلع عك امماع عاط دق ريثكب اذأ

 ريبز ا دح لاق يم 1( نارك هج رابوم مول ناكو هيلا عجر ' ى>نوكي اذهو هيف فواعأ

 ادام يذلا هضرح يف هدومي ريثك ىلع نسح نب هللا دبع لخد لاق: دع نب ىبع ينتئدح لاق

 لإ دبع هل لاقف قيتع سرف ىلع كيلع تملط دق ةليل نيعبرأ دعب يب كنأكف رسشبا ريثك لاَقف هيف

 ا ريس ادا أ كاكأ الو ةداوعأالو كدبشأال توه نيل هللا وذ هللا ةزءل كيلع كلام ندسسح نب هللأ

 ْ نا ْنَع اا رادع نع كالملا ديع نب دمحم نب ىي يندح لاو ريبر لا انيدح لاق يعرحلا

 0 الق ا ىلع ا و دق ىلع نب ل نب هللا كد.ع مشاه 7 ناكو لاق نوشحاملا

 نيب وريثك نب ىرجح نأ ىلا نك كو ان تب ا 0 هل لوقف هربخ نم رباب يلوي

 | رفعج نب دم ج1 1 لوح ر كيا دينا رمك هل لاف 5 اذك "كل لاقو اذكو اذك هل
 يد هوم نع ليممسا ن , دم انادح لاق ريبزلا انثدح لاق ردا 0 دمع انثدح لاق يوحتلا

 ْ ءالؤم ملأ 31 لاقط راع وب نحت نب ندج يتب ىلا نيتك رظنن لاق بسحأ اف هللا دبع نبا

 لأ نع ديح نب دمم نع ىزارلا ديعس نب رشي نب ىلع ىورو ةعجرلا ىري ناكو راغملا ءاينالا
 ال هللا دنع نب ةبواعع هك لاق ةرام نب دمحم نع يمودلا ءارغم نب نمحرلا دبع ريهز يبا

 ا | ) ةدكلا بر وزيملا ءانآلا نم تنأ لاقو:هليش هيلع يك اق -ستكملا ف وهوب رج نبا
 ينثدحب لاق زرُلا نبأ بنمق انثدح لاق ليعمسأ نب دم انثدح لاق رات نب هللا ديبع نب دا



 فلو

 مه بهف هءاطع ذخأ اذا نسح نب نسخ دلو ينأي ناكو اسيد ريثك ناك لاق ةجاد نب ميهاربا

 نب ورمع نب هللا دع :نب:دمم هل لوقف ةم>حرلاب نم وي ناك و راغصلاع اينالا ينأباو درحا مهاردلا

 يديزلا ساسعلا ن 0 0 (. ةرحتشلا ن م لوف ىلا هه مايرجع ع هوذأوهو نامع

 مهاربا نع نخر عاب نامعين :*دحت لاف 0-1 نب ريدر | ىن د> لاق كالا يحب نب دم ًانثدح لاق |

 مهداسف نم مش هاه يب حالص قع يفا زيزملا دبع نم لاك لاند ينأن , بوقعي نبأ |

 0 هعدحر راب لوش اب امش ناك هنآل اص وه مس ندهو دسأف وهف مم هب د م ا 42

 ةو.ح نا 0 هع طينأن 3 قرار دلاد# نب 7 0 كيع ىن دح لاق ريب زلا 0 لاق 32

 هلم 0 ريثك بد م هداسفو مشاه ينب حالص هب 0 امنا لوش زيزملا ديع نب 0 تويسش لاق

 0 ريع ا باد نبأ نع اص نب ىلع ([ةن لاق ريب زلا ان”دح لاق ى مر ا 52-

 3 5 ق> ىف اه 0 الو ايفر ءتامهللاو ال اموب اطلاقفاملع نع ةداسو لع رت نر كت ةزرب

 لق 0 و ءللأ حد تاعحو ةنالاق نإو نالف نأ ت كا 50 نش لاق كف عفا يفا هللاو ىلإ ت

 ىنادح لاقرب ز ااا دسيلاف ا (انربخأ ( يمني لوب انأ لاق تنأن 5 تلاقين رع ا تف سمع
 م

9 
 يردارب .ثك هل لاقفددي عباص م هعبصأ يف ةحرق هتءاصادق ها سب اقاع ريثك ناك لاق يبأ

 0 ةيذاك نعيف هللاىلا اهعفرت املاق يرداال لاق كءسايف ةحرشلاء دهن كتبا 1

 ينثدح لاق هريغو هيبأ نع يرافغلا نع نب د# نع ا مهاربإ امدح لاق ربب زلا انثدح لاق

 تق مث روضت رجفلا علط اكفانعو اندم مث هدنع ثبو ةليل اريثك تفض لاق ةئرزع. نم لجر

 ل يرحسا ةيواجاي لاق مث روضت سحشلا نرق علط ا.لف هفاخل ىف دقار ريثكو تيلصو ثتاض رد

 1 ريب زلا لاق هتكرتو ىلحار تيكوو اذه ةعاسلا هذه وأ. مولا راس كلاس تلا اذ

 1 نع نارمع نب زيزعلا دبع نع ليممسا نب دمع ىندح لاق ريزلا اند لاق يرطالا

 38 تاحد ريك ند 506 طق تاز املاق هللا دنع نب ةحباط نع باهش نأ نع زيزعلا ديع نب دمحم

 ظ كدح 2 تالقف احق اعيشن عيشنب ناكو هب از منام اريثك انكو سير نه رش ىف اموي هيلع

 0 ايش نولوقي سانلا م. له لاقف الك تاقف اعاد يندجأ لاقف ضارم وهو رخص ! اأأي

 ىم 200 (م انآ د1 اهنضأ نع ىف دال قا كاف كافنا امأ لاق لاحدلا كنا نوندح

 د : 02 + نب زيزعلا دبع نع ليعمسا ندم دج لاق يي را ان
 ع

 هناي لجرلا ناكفهبت نم تفتليال اريثك نا ع.سوهو نولوقيف ريثكب نوبعاي اوناك ةنيدملا
 50 كج كب مهارب | (انوحا نضل ينمو ويحل م. تعتلي "اق ةعادز ذخحَأَش هنارو نم

 هايف اا يض نب كلملا دبع ىلع لذد 7 5 نا ينغلب لاق ةيدتق نب مم نب هللا دع انثدح لاق |

 ىئئلأسول نينمؤملا ريمأإي ريثك لاق ترك ذ مهنا بلاط يأ ىلع قس هدد نع

 7 باجلانب لضفلا انا ( يض ركب هل ل بارت ينأ قحالا كلأسأال لاق ل كف

 ىوحدللا رفعمح نب دمحم 5 نمرلا ديع رداع ينربخإ لاق مالس ن , دمحم ان”دح لاق ةفياذ

 ْ يلوملا رمصصن تك بييحو ىره ولا زب 5 :ءلا كيع ل دا اننا لاق دريملا ديزي نإ رع 1 لاق

 ظذ11>20+|+إر!|!إو!إ!إ!!!,!!ه,مج'إجإ)'»+1صر4!1ه»هإه»د»ظ» 1 000660606060060560464545

 / ) نما ديل :



00000 
 نور ا ل

١ 
 007 يأ نع قم ؤملا انثدح لاق ريب ز هلآ( 0 ىف 1 (انرحاو ةنكنن نع ادح الق

 مأ يهو ةبواعم نب ديزي تاب ةكناع هبتذال بعصم ىلا جورلا كلملا دس دارا ناي

 او 00 | زلا ل 1 ناف بعده برم ةن لأ عرشألا ننمؤملا يمان تلاقو ديزي |

 هلوق نيف ةءح يبأ نا هلل ل تاق لاقوساحو اهءم امراودح ىو 5250 هلا هللا

 كس وص : ظ
 اعز ردعفع املع ناصح # همه نثت مل وزغلاداراام اذا

 اهيطق اهاح.ش امث يكف تكي #* هقئاع ىهعأا را ملقا هع ظ

 0 اناللا رو يار هلاك هاو قدسا نع رسصتلا يرحب يف رصتخلاب ليقت قانإ عرش نبا 3
 ىلاراظن كللملادبع جرح املف ةيش نب رمي هياع هفقوو هريخ ىف يوحالا رفعح نب دمحم لاق جرذخ ظ

 "ل اخاف كثب كي اع قلاو ككحا اميلعأ ال لاقوهب اعدف و رط» ري سس 0 1 ةيحاب ىفريثكا ْ

 ا 1 وأ اللا كفدصال هللاو:لاق :ققدعتل "فازت ٍنآ قحو لقل 6 لاق ف

 ي ريس ىنعم اًمرانلا ف "لد علاو لا املا هب راح لا اهدا ى ا ه نالجر لوقت لاق هب

 نخب هللاو لاق أمهعم 5 ل يناتق | 3 ينص نأ هلأ | 1 امهسن 3 3و لا ىلا اهدحأ 2

 "ا دحا ى 2 لاق هكر ةزئاجب هل سعأو تارق نم 0 لاق تاطخسأام نان ولا

 ةزمح نب ىحي نعزوره 0 فاطعلا ىنثدح لاق 0 نإ كح يناطلا م 8 ا لاق يل

 ىناةللاوف لاق هرعش ىورتأ ريد ا فلسا تنك لاف يومالا نهتح كده لاق قكمد يناق
 آم كانا ىلا طلح كاس ركل تايلاب لأ لق لاقت :كتاو هيلع: فقو. دا امون هدنعل |

 ديزي كلذ غلبف ايك اب هانيع تحضتنا مث رقملا موي مركلاب ناورم اون ىحتو فاطلا مون نمدلاب

 ) انربخأ ) هنمكحضي لمح وةييصعو ةيبار ١" نبا ةئ :هلكلع لاق اع لذ داملف هب اعد كلللادمع نإ

 0 نه نمد | ناورم نب كلما دع لاق لاق هسا نع دمخ ىنثدح لاقريب زلاانأ دح لاق ا

 (انريأ ) مهمل كنا امأ كلملا دبع لاَقُف هر 5 نيئمؤملا ا ند لاو ردعص ا مويلا لا

 فوع أ نبأ نت قحتا ن نا دا 0 لاق تاب زاا كلملا دنع نب د نب ر< انثدح لاق عكو

 بلغيو رحشلا قب يول ا لاق نيئم وما رمائرتم 500 بفك كلما كن ع ريك لاق لاق تاوع نع

 رعش جر ناورم نبا كلاأ دبع ناك لاق رمت نب ركبلا نءىاز 3 نع انك متل

 | انثدح لاق ريب زا انربخأ لاق را ماركا: اد هدزيو هاي مور 0 5 تدوم ىلإ نذل

 ةفحست نأ هيلع 0 محا غ ءاب اءاف اص هل م رح ف تتار رع 5 ينوحا دلاخ نب هللا دبع

 هلزتاو لبالا نم اعيطق همع هل يرتشاف رومالا تقاوع يف رظنلا 20 ىلرأا دج ريغ ناكو ١

 | لديجنم فوع نب نمحرلا دبع نب مهاربا نب روسملا عرف لزتف عفترأ مث هب ناكف كلام شرف
 :لاقو ممعلقشافهرا وح اؤاساو ريثك ىلعا وةيضف يصفأ نب كلامى ارو ملا لبق 3 رغصالا ةئهح

 ادربملا حيصتلا نومحي عااونب * اهفشو لل ا اجل
 ادد دفايك وش ىرس بالعاب * ةناتضالا ءامل نوءئع امو



 ( ”ه ) ش

 1 |نب قاطن ,اانقسالواحاير * هلام للظف ىلع ريق مق تداعف

 0 :دح لاق ريزلا انثدح لاق يم رأا ( انريخا ) هلاق رعش لو هنأ يوربو ل

 '.واوتعلاب كح ع ا | فضا هوي 0 لاق كاذ1أفمكو هلو دهملوق يح ردشلا

 ف ا وه اذاف 1 5 ىلا راش قد يي« اند دق 2 0

 !ىدقلا تلقف نحل ن٠ كك زف انا لاق 3 نم.تلق ىلعااقلاو رددلا لق ىل لاف ارح سر

 5 نب ديمح ةنباةزع ىهو ةزع 5 ثا اه فىعو اهم املا ةيريضلا ةزعب ههدشت هيكل ثنو

 ! ةركوا لف ن 0 نإ دمع ىادح لاقري رز را انثدحا 1 ءالملايفأ نب ير[ (قرحاو سان

 0 1ك ريش 3 سانا هات ىأا ةزع وبا وه صاقو نب ديمح همس اوثدحلا ىرافغلا

 ظ 5 ينربخأاهق ١ معم هرب دعل 00 كلذو قشاعن ن 5 مواد :5 كلذ يف ناك هنأ ليقدق هنا ىلع اهايا

 1 ا ينثدح لاق يدعسا | مهاربإا ن هللا: دع قدح لاق راكب: نإ رسب زاا اندنح لاق يم را

 1 .ةرحصا يبا نم ةود 0 3ع رك ةدل ناك هنا يعا رجا جيتا 2-0

 1 1 كاتم نم اهيا ةوسنلا كل ناي تلاقف ةريغص يهو ةزنع هيلا ناسراف مع با

 ةيصلا نياو لاقف همهاردب ا هن ءاح عجر احلف 6 اك اعاطعاف عجر نا ىلا هنع

 1 نك يمهارد“نخا ال لاق كم« ارد هذ م اهب عئصت امو تلاق 9 يم تلا 0

 لوةيوهو جرو اهلا شنكلا

 )١( اهي سال وطع ةعوب © ةعرغ قوف ند يداك عا 0
 نب نمحلا دنع ىندح لاقت زلا اندج لاق“ يمرعأ ( يتاح )اهاإ هال 1

 يارا يراد هلأ نع د توا نعرا دعت ركب يأ نإ ريشا
 درع نس 0 ره هتقالع لوأ أ ا نع ةعمج ه0 رع 5 هم ةماز

 زعل نلقف ءاملا نع نطأسف ةرحض ينب نم ةوسأ ىلع ا ناك املف راخلا ىلا مغ فاخ

 ةزعهبءاح ذأ همنغ ىلإ 1 ايف 01 هن دش راف ءاملا ىلا هيدشرا اهايدن 0 ةيراح نمو

 اشك املا عفدف مالغلا أف ة كنأض نم.اشهر مءاردلا هذهب انسب ةودنلا كل نلظ 207 متاردب

 اذ_ه هل ناقف نهب م مأف قح 00 منك تحير اذ 5 يلوةو مهاردلا قر لاقو

 ليحع انما ا هل 7 وا 5 هن ل 1 ا ان ىلع دا كَ ءاقو ا 0 نسا هرنخص ش 5

 أمف نهدشأا هياح ع ند عرف نيح نواا عر 5 * هه>ول ىعمو 8 3 ٌْ

 اهدوم نانو تيش ناني> ىلع * قاع يهو .ةرظن اه املا تر تظن ظ

1 

 امهنع رح اذا نياماعلا ناّنلع ارهاق عزانتلا بأ 2 حيضوتلا َّق هدراوأ تيبلا 2 هو ةار ظ ١

 الا يبسااىلا امددحا دال عزان هلا هيف دصقول هبال حجرصتلا يف لاَ ناعزانتيال عوف م يبس

 07 هريوصل سدئلاام و هريوض عفر ال كال 5 لاب ريوسلا عفار طامرا 00 مزليف هريمض ىلا ظ

 رئت تللؤ1ظْلا 2522 اا تت ا ا ا تخآذآ

 ةيراع ع كحنو نطو 0 "نحر - الا ىقح يدنا تا يفرغ ةنزعع لاف ع 8



)000 

 اهديرعردلا سلي الو بو »* ديصوم تاه ضو اهوعرددقو

 اهل دوا ةيواتا تضعه اذا © اهسلعع هوا نكلاتارقلأ نم
 : هساح نم هيلا فاضإ امو ريذلا اذه ماع دعلا ركب ءاتغ هع يرذا تارباو تيبلا ع يا

 سا نهدشن 5

 اسم ؟ىغ ىنعم لوطمم ةزعو * هعرغ ىتوف نيد يذ لك ىَدق

 لاق اهابإ هبح نم 1 دعب ةنع همم ا 5 ةهراك هو هيلا از رباو ةنعالا تب هل. و

 0 0 1- ينأ فورعالا يعازخلا ندحرلا دبع نب زيزعلا دبع نب رك نأ نيد كلف 0
 0 هعمج همأ نعل دنح يبا نب يشل دبع هد> نع هسبأ نع هينندحو هفردف ثيردحلا اذه

 يار ك1 ددسن دم ينادح ل هللا همحريتاهفصالا دم نب نسا و ع ( يا اهنا ن

 ديبع نب دحا رخل ربل دلاخ نب هللا دنع نب رم ينثدح لاق ورع .ن.رضتلا انتدح لاق

 ئهرحلا يتريخاو يحاطلا قد سا نب ممهأ ربي اينثدح لاق محأ نب بوقعي ىنثدح لاق رامع نب ا

 يتادحو رب زال هريغو يدسالا هللا درع نب بوقعي ىنثدح لاق رب زلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نبا

 تنأ اهل لاقف تزحت دقو ناورسم نب كلملا دنع ىلع ةننع تاخد لاق يماس الا اص نب ا

 ريتك كوش ىللا تنا لاك ديه تنب 5 نع .انا .تلاقف ريك 5

 كك سلا رام اولا ماك حوبام زان ةرفلا 6
 00000 را ندا دبع يف تتكدقل تاو ىنمؤللا ويمأ انالك تلاق كنه هحعأ ىذلا اف.

 كوريص نيح كنم نيملسملا نع[ ٠. هيأ هلاتلاغف يلسألا لاس نباح تيد .يقوتةرقلا
 لاقفهيدبا نا تدرا ىذلا اذه هل تاذةف تدب ّىح كدحضف اهف ءادوش نس هل تناكو لاقةفيا>

 ' : كرف نبك لاق تاور . قلع ايل

 ريغتيال نعاي ىذلاذ نمو * اهدعب تريغت يلا تمعز دقو |

 ريخم كريب ريخي ملو تدهع * يتلاك ةقيلخلاو يمسح ريغت ظ

 هلوقىورأ ! ىكلو ثلاق

 تاز مصعلا اهب يشول مصلا نم # تضرعانيح 0 اا ينأك

 تلم لص ولا كلذ اهنم لم نث * ةلب الا كاقلت ام احوفص

 الع تاب .نينلام ا لع تطال ةيلاورلا هذه ريغ يفو ديزي تذب ةكتاع ىلع كت مافن
| 
 ريدك كايف تأ رأ اهل ت تااّقف ناو ن يار

 اتيعرع ىعم كوع ةرعو 7 يع قوت 0 6 لك يضق

 ا ىلحبلا طلا نب قدا ا اهنا ىلعو اهيزحمأ ت تااقاهايا هتدعو ةليق ت تلاقدزلا د ل اذهام
ٍ 

 لاق ة هي نب رمت 0 أولاق ياهملا ر مصأ نإ تاحو يرهوجلازيزملا دبع ن 1 حلاو 5

 انثدح لاق نا يارب داادح لاق كلخلا يلأ نب 0 َر

 ضفنة نع نه عابف رجحان ماللغ هل ناك ا ريثك نأ نع ةيدعح نب ضايع نب ديزي نب 0 أ

 لك ا هخايش 0 نع ةيدهج ن | يور



 *« يووم اك ل اع

 مو هاك هرب ن -.ي 00 مدلا ا 5 و نفسلاب اهحوز لا تءاحو ا ا تا

 (مب)

 .يآلومولاق م ةفاو تنآ اموت: اها لاقف اهق ركل وهو لف ةكلمدر 200
 انوع رخ قمم كواطع ةرعو © هر قون نيف يد لا

 رج ال لاقف ةزع هللاو هذهف تلاق هللاو ال لاق ةنع ف ند تااقفةلحخ هنع تفرصناف

 يذلا لاملا هل بهوو هقتعاف كلذب هربخاف ريثك ىلا محرو اهضتقا الو ادبا اثيش اهنء ذخاأآل للاوا
 سال ع نك بوقعل ىف كك لاق راكب نب ربز 1 كاق ى مرا هذ فذاك

 ند ةعامج يي ف ة هع انيلع كراش تن تلاق نالثم ا مأ ايناكيكي ها الا كيم هس لإ ضايع تف ةميسق نع

 اهانتط نوف انا رضاخلا ءاذ نو ةعاج تعج اق ( »ع مام فق هنهجو 5 3 يدب ناد اهموق

 قاخلاو لاما نم لضف نوملع اهل ل نيكولا عمو اه ا 08 اعف 0 ظن أ ريك ةواح 2 نع انا ش

 ىللضفلا ائيلع اهلو آلا اهاقراف ام 0 مهالحاو سانا عز» ا نكءاذاف ةعاسش قدح 2 نأ ىلا

 لضف ىنثد> لاق ىمع (قرعأ) 00 انس>و الام اهقور ةأرمأ اي .دلا يف ير امو اننيعأ ف

 اريثك لأس كللملا دنع نا يدع نبا مث نع هل خ خيش رمصن يقأو ء يبدوملا قحسا نع يديؤلا

 ام دحأ ملعب ملو اب ةزع جوز ججحو نينس هللا نم ةئاس تدعح> لاقف َةْرَد عم هل ريخ نك

 تاهجيفهتقفر لهال اماعط هب حاصت نمس عايتإب اهحوز اه 0 قيرطلا ضع انك املف هعاشإ

 اأو املف ىل امهسا ىربا تنكو ىودعابلا معتال يو ىلا :تلخد ىح ةفلخ ةمخ مايا وود

 اءلق يرجي مدلاو هب رهشا.الؤ :تارص يئاظع ترب يت> مسا 7 تاعح

 نس نم ىح يدنع ناكو اهبوش اهم )ع مدلا حسك تلمح يلب تنل مها ىلا تاحدمالذ ت-

 ِي
 ناايىل تلاقف اهعم وهو ىلع تفقوف يهخو يف ىنوتشلتا فاحو اهبرضف هتقدضف هنقدصتل فلخ

 لوقأ نيح كاذف اذ رصنأ مث يكس ىهو ب ا اولا

 تالا كيلا نكلو يفا وه * بس امو ىهعش 02 اهغاكب

 م ءانخ :ءأا نم ةديصقلا هده قام ة ةيسل قع

 كح وص
 تاخ مث دح ايكيا مث ام ّ.ص ولو * القعاف ةنع(١)مسرا اذه يلياخ

 تلون يت> باقلا تاعجوم الو * اكبلاامةنعلبق ير كك انهو

 تايضق اهه. نأ فبعض لبخم « تذق ةرع دنع ىضولق تلق

 تنيك“ ياو "علب ال قاكو اهلج نيمكفملا موقلا ف كانو
 ذ .نينلا ا امون تتطواذا * ةيقم لك نع ا كن
 تلقت نا ةيلقم الو انيدل * ةمولمال ينسحاوا اب ىثيسا

 قى“

 غبر ىورو 0(
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 تلد سا هانم عا نكت 0 سارع داو رثغ؛ ' انيس .اًكنله

 ظل كيف ار < املا كرار علام ازرع" اذا ..ىقدح ان

 تازمصعلا ع مصلا نه #* تضرعانيحةرخص ىدان أين أك

 تلم لضولا كلذ امم لم نق < هل تالا كاقلت اخ اجومِص

 تنح ةنع نلق يتاوالا نحو *ىدرلاك لي مناك ميدرلاتاضا

 0 ميهاربا ين-غو يطشولا كو 0 0 ةئدخا قادم يع © لي وطلا ن 0

 مولا لمر فيفخ هدعب ىذلاو اًئررم اًئيله يف ينو ورع نع رضن 1١: لوا ليش عبارلاو

 0 ه انه يف حرس نبال نأ ى ءاشولا رك ذو له قلب ماد اهوا شق كا ا

 يئيساىفو هدعن يذلاو عدانأ ىنأك يف عب مارال نأ يلا لا نكد رمل لش نا 6

 يدانأ ين اك يف تو جزه هيف قحسالو 0 :لا ىرخي يف ةبايسلاب اح نه ىنسحا واانب | ْ

 لدنفو 1-1 لوأ ل ايقنت يدرلا 1 يف هلو 1 لي د :كامو يف قحسالو لمر اًضيأ | 1

 مرا (ينربخأ) طاسس ىلاو ناد للا نس ل16 تح - نعاي اه تاقف يف ميهاربال نإ ١

 0 و ىبأ نب ميهاربا نع مكح ن ل بورت ا دب لاق نيبدرلا اند الاق رشلا نإ بيبحوأ

 آو تاذ رثك يلاسف ان ايح تل اهوق 00 عاج ىف رع الع تراس لق هنا نع

 مث ءاشعلا ناك ي ٍق> ىدنع م انف يلزيم ىلاهي ترصف ةزع ىلا يهذاف مويلا ك6 00 3 درا ْ

 قاكما ماع ا و يمتاخ املا عفداف ةيراج كيلا جرختسف تملس اذا لاقو ةمتاخ قاطعأو | ورايا احر

 1 كانه ان سادف انضهف ه ان ض ما 2 لاقيسمأ الف هئملعأف هيلا تدح رو كانها مدعو ةلدللا |

 ا تأقف بهذ نءاىلا يل لاقفمو وقال ترهذف الاطاف انددتق تساحف لدللا نم تءاج نَح

3 
 ا[ 23و تةرصتاف تماق مث انرحسا يتح ةس 0 مادو نمل ىف ةيطع ةماظ ادهني ناو ناد
ْ 

| 

 / نبقدسا اذندح لاق رب ز :| اند لاق يم هر (انرخا) قالا 2 ّىَح ىدنع لظف وهو

 ١ هل لل. جاحلا ِق ريم 0 لاق يصاعلا 3 كيهرس ا ابأ لإ كيه س نإ هللا دنع ن . ء ميهارب ا

 لجلاب هوهوسف ريد ع ك0 تلاقف اهف ع وهو ةنع اهعمو نيسكلا تا 0 0 ةيعمان
 هدب. هريس جوس: يصيسم

 ع 1 تلاق مث لكأف دبزو رب هل 2-2 ف ينأق انع عض تلاقف م 00 ةكام مات 000

 0 3 انام لاَ ل 5 ا ريع هي ا كلك لق ا ولاقف ىنأف لاا هنأ 5 يذل اذكو اذك ١

 11 ا وهلوقي وهوفرصناو اي ا راامعار اماف ةنعنعو ا ا .: اوفثكا ة 9 0 تلافف د

 م هعشع فق بذكي نا نا نم رجم

 قداص ليمح ناكو اقشاع ن كا .عد.م اريثك ناك لاق مالس نبا انثدح لاق ةفياخ 3 0 (

 رمان دد لاق يبا را نب بيحوىرهوجلا ز ريز» 3 دبع نإ وع ) و ( قشعلاو ةبامصلا

6 

 1 | كك بعىلأ تا رعد تلق دعوملا نأ تأااَقؤ مالا ان ا .طعأف ةيراخا ىلا ثدحر د 2 كدولدق / تحف

 ا

 ا

 1 ظ اهو تسلح طق ء ى 8 هلي ناك ام هللا وذ س حا ُِك لاق 0 ضعرب نان رك + ايكلعل ةعاس

 001001 اا]*17]أذ 1| 110|0 0ز2ز2ة2ة2ز2ةز2زة2ز> >< >7 ز2ز> 0 ة2ةز2 زةزةز>ز> ز>2ز2ةز2ز2ة2ةزة2ة2ةزةزةزةز>ةزةزةز2ةزةز>ز>7ةزةز2ز2ةزةز2ة2ز2ة2ي> >7

 01000000اأا 1007-1

201010101101101" 

 0 ١ نجم نوني نب سس تيرس ىو حا د دول

 ' 0 كو و 7 7 '.



 عم

 ريك ناو هج يف قدصي, لي ناك كلوش ةديدع نأ جوس هنأ ميهار 1 قدما معز لاق. ةمش ن 01

 سبع ةيقثنم هو مولا تاذ ةنع ىلا رظن هلا 0 نم هعمسل 0 هرايخا يف هادحو امتو 0

 كعواتا نذ طق كله رأ م يتاف كما أ يت> ىنك ينديساي لاقواهعبتاف ريثك اهف رعب م ايدل

 امهو ول يل ةما ةنع نأ ١ ول هللاو تنأ ىنأب لاق دحال ةقب كف لع تق هو كح تاو

 هلقا لاق :ةزغ يف تلق اع فكو ينأ تلاق كلذب يل فكو لاق ةللاخملا يف كل لهف تلاق كن

 تهبو قاطني ملو سلباف اذكط كناؤ قساف ناردغا تلاقمث اههحو نع ترفسف كيلا هلو

 لوش امنا تضم ايظا

 حرارذلاءامب ضاحض مسلانم 0 يذلا لقد :ل الأ

 عم نسيل ترسل تلاط و * ةءنايخ ىلع جت 9 تف

 ثا سغ اهرس قام .يلاو * 0 5 يننا يندب ءونأ

 موقملا يبن ع يلكلانبا معزلاق ة ةيشنب رمح ينادح لاةيرهوملا زيزءلادبع نب دمحا ( رح ٍ

 1 أذا ”ةنع هتف يذلا ءال انو رق رصم دين همم تحرش لاق ريثك ةيواو رئاسي را لق

 م هللا تس ذل كحنيو تلاقف ريثك ىلع تايقا مْ تئاساب مالسلا كدعو ةنع تلات 0 ل :

 ا

 لع يكول تمقف * 7 1 ا هدأ

 تلق ى يناكلو هلأ مل لاق طق تدب او 0 ١

 نال نستلم ترتيل + و رحببلا تيتو مسقأف ظ
 لاؤسلا عل 0 ريغ ءادل #2 ور“ م ا كي.ح نأ مسقأو 1 : ظ "

 لمجاي مالسلاكياع تلاقف دل كاع يثق لاقثز ادع مث زيزملا دبع انيتاف عنق اذه امأ تلاق

 قب ريثك لاف ْ

 لمحاي كايح نك كحنو ّىشس نياق تفرض اكرر حط أ دع ةننع كترح

 لمعلاو جالدالا كسمام وىدتنع# ةقماد: تازاءلمع ملمحح تن 35 و

 0 لح راي تيب> لمح ايناكم #3 اهركشأف ىلتنناك ةيحالا ت تى

 رك ةوريمتلا لهر 39-- نيل هيفنا يماشطارك ذو داعم ءانع تاربآلا هده 2 نا سلاوب ر 3

 ىمغ (قريخا ) يلع س ولا ليش ىلا مها ربالو يلع ولا لوا لقت فيفخ ضارغا مف نا شرح

 0 | ىنادح لاق 0 ع 0 ىلع ْىن 15 لاو يزعلا ل ]اع ن نس ند كح لاق

 ن“ 2 0 لاق يف ” دل ا قاشعلا نع هتاف ياكلا دمح نب ماشه 0 مدق اق

| 

 ةيفلالا لوقهل#ثو ةرورضلل نوما يدانملا م لامذ ىلع ادهاشىف حلا را تيب || اذهو )1(

 امث رييختلا اه رهاظ نافذ ادب ع قاقدع* 1 هلام دل و رطضاام يف مضاد
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 ةسلللا 1 3 تحع ىو 55 -- ١

 هل تلاقف ةزعب عمس م ابحضش و اهب 0 نأ د ا يس ثريوحلا م ال لاقي ةعازج

 يل يناحافلاق ماركلا باطخب م ىن_هطخاف لاعت مث كيلع ىنعبالا غتباف كا لامال ريقف لجر كنا

 يذزألا قيربا نين نحرلا دع حدش هل تقنوو تفلحف كيلع مدقا ىتتع نيحوزتتال كنا ىتاودو

 يح ىلع مدق.ىتح كلذ نم ريطتف ههجوب بارتلا صحفب اارغ ىتاو حماوس هايظ هتيقلف هيلا جرف

 بلصلا ينحنملا خييشلا كاذ اولاق كاذب مكملعا لاق ديرت نف اناك اولاقف رجب 5 لاق لل
 ١ اعنا ابعوو نماالخر كح وزوأ تفوت دق # كاقو هل كلذ ء.كم ةصقلا هيلعب سقف هاف

 ٠ ' وص

 1 كا نيفناعلا در دقو نب مش اح - م ءلا 1 اه م

 هدضرزشستا» ةضحتفناب ستقام ظن خيا

5 1 

 ناسا ينم ريطلا رحز,| ريصل »* هلام اذ 0 ايش تع

 ١ )02020007 131 فض
 ل ل لاوس 6 اجود كامي دقق تنام نكت آلاف 00 ]
 من اريك 1 هنم باصاق نا مث يدزالا لحرلل حد لاق هسا و ساو ةناور كلام هان 3

 ّ ش للءدنأ اماف رالاب مح حش 6 سالهاا هداف 0 ىىب ندم الحر ا دق اهدجوف اه | اع

  3هناءأم طالا معزو 000 هلك هنأ | ولا اذهاملاَةف نيتقرب وه اذاف هرهظ لع هاب مضو

  078لرغ انناذ رانا تحكم رانا حمكلا الا كل
- 

 تتسسوضص

 انو قو يأ تاع اينذ تر ولا م | نع هللا اع

 اًئاد ثريوحلا ما مط تلقل * 5 00 نأ لق يبونذ الولف

  2فاما و 902 ع امهالك رس ءلاب كفر جرم ناالو يطسولا لوأ ل 595 كلا نتيلا نيده |

 ىلملا رضت نب بنحو زيزملا دنع نب دمحا ريدا نر ينرب>أ دقو مع دعا أءيف نا لقو 0 ١

 نصهدكع لا رولا نا دص# هبا فيق_لاقو اذه 2# 1 ةباورلاب ءار دا و 6 ريع اندح ١

 (ينريخاو )براقتمريار ا هرم تو. دعب كلذ ىلعف هنو نلا ناك ىذلا يم و زذملا ةريغملا نبا

 ' لاَ ريغلو لعد رفعج نب هللا كيع للا را ءاح لاو هدح نع هسبأ نع تككشانا ناماسنبأ

 دق هب اذاف هصيق ينلا من تر وام ١ يل ت ا.عام اذه لاق رخصابااب ا كارا لاه هللا ديع هل

 ينربخا تايبالا * اهنذ ثري وذا م ا نع هللا اقع + نسا 2 ا كا ماو نقلا قت راس

 ١ يدصت ةنثبل تااق ةنعزادبدق لها نء هندح نوع ىمار ا لاق يبانإأ يف ؛”دح لاق يمع

 تض رع ةفتخم اهءارو 0 هرعو هيلا تايقاف هب كيحام عيب يد تك يف ياو 5-88
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 لاق مث مالكلا اهردابف اهه>و نع ةزنع تفشكف اهرك ذ باتكلا نم طقس .رذا ًاتايبا ركذوا

 مالو ةعرفم اتم هزت ةضيم ًاسفن نامر ” مكلو

 لاق .ءالعلا يأ َن 9 00 افرصناو تر دق اهم كل يلوا تلاق م تكحعضطف

 ةياع رك لها حن يب لاق ىرهزلا هللا يعاقب نارا دبع ن(دح لاق راك 3 ان

 ام>ارةيعشلا كلت نم 0 ؛رادعب ىف يدان كسالرتك هإ لان تول نا زن نيح

 ناظتلاوبا وةيدعجوب |ينثدح لاق مالسنب دمت !مدح لا ةفيلخ وباب احلا نب لضفلا (ىنربخأ) م 31
 0027 ياللا سعطسجاجاج ٌٌٍٍ 22950026

 ةزان> يف شرق تء.تءافدحاوموب يق سابع نباىلوم هم راكعو 00 1 لاق ءايمأ 0 ةيرووح نع

 لاق بععم نإ ر < ينتدحلاق ريد زلا اة لاك يم را (ان ريخا) هل. + * 0 3 ركعل دحولا و 0

 0 ا سايغ نإ ىلوم ة ةم ع تام لاق يضخاب ملا مساقلا نب دلاخ ىنثدح> لاق يدقاولا ىنثدح |

 موبي اءماع لس افي امه 0 07 نا 0 دحاوموب يف ةنلع 0 ا كا نحل كيع

 يبأنإ (لاقو) سان || رع سا انا مويلا كام سانا. لاو 2 23 وعم يف روظلا كعل دحاو

 ن لضفملا فى "ندع لاف نالع ب نبى“ ار كاف يناغاصلا ا لوعش نبءاحر يف *دح قارولا 3-0

 تدلغاف اهانزانح تحر ا دحأو مول يف ةزع ريثكو ةم ركع تام ناهتو ع نبديزب نءةلاضف 1

 بلغولاق سانلا رعأ و: ليلا ردشا مورا تام ليقول امتزاج نعل حور الو مدنا ةأرعاتفلخت ١

 ىل او>ر : ىلعن دمتم ريو لاق لاق هل نوب دن يف ةنع نيك ديو هَ 5 ريثك ةزانح ىلعءاسنلا

 نيحتت لوقيو ةمكب ىلع ندم نيهبرض لمجو ءاسنلا اهنعمفدن المقالات اسف رالرثك ةزاس ١

 'فسويتايحاومل اناتقدص دقلةللا لوسرنبأاب ت 00 أر اهل تبدّناف فدو تاي>اوصايب

 ناقءافوضتا ذاع ينبحم يف ا ا او ع |: رةمح وا اكلات كات 3 آرمخ هلا دقوا

 انو تفاورا) نكن اةلئاقلا تنألعنب دمحاط لاقفرا: اعراس كالا 1 الل املف

 هللا لونسو نبااي ن 206 لاق أف 0 تلا لاقل 0 ْمْوَل عل تلاق

 هوملعإو نلاى ةومش ولأ لارا رشاعم متأو مت دلل فرضا و ماعلا نءتاذالا 0

 للاغت ناو كرد هللد.#ت اقف فار ا هداَعَو نا هي ناك انيأف نحسلافف هود سيحاول ناك هلآ

 كالثم تودص رسولا اقف كاق هلع 0 لاحرلا نم ىف تاق كلأ اطلاق مثتبلغ 0

 بقيعم تدب كيز هذه موقلانم لج ر لاق تفرضنا امل لاقابكتلع الوابل

 م6 ءانغلا نم رابخالا هذه يفام ةبسن لجو
 ١ ©«٠« وص

 اهدومم نابو تيش نا نيح ىلع * قناع يو ةرظن اهلا ترظن

 اهدوسو دالبلا هكا مج اهب # يف سام هرقل كي ا تراظل

 اهديعب وندي هني ولت ضرالاىرأ نان ادا يف دعس تت 0 51 5

 اهديعت ول 9 كر فاه اذا * اهساح دو ضييلا تارفخلا نه

 2 قاعد
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 5 2 هن دءصق نه بيصنل كلاثلاو يناثلاو رثكل لوالا لا 0 وطلا نه هضوىع

 ارح يعارلا رد ثااملاو يناثلا تريلا ف د اهدودص لاطو ي دعس تت روعه كل د

 اكرر رسمنبلاب لوأاليقت : ةياعد ع كأاثلا يف ينغو يطع و 0 هرالكلا 5 :غورمهنملاب

 | انسدح لاق ءالعلا 0 هك او يداولا ر هع لاق لاق هسأ نع ىَ ن.نيسملا

 أ ءا ورلا نيب ويسأ انأ نيب 1 ىداولا هر تيوس لاق ىرذعلا نيك* ي د 0 نب ريبزلا |

 رك ىف هذه طق عمسأ مل ءانغ ي عل اان جرعلاو

 اهدي وبدي هىل ي ولعت ضرالا ى رأ# 6 ف اياد دتداو

 ظ [هدانعت ول: ا سف اهدا ع يلح دو صيبا تارا قف

 | وضع باهذبولو توصلا اذهىلا لوصولا نقلا ّللاو تاقو ًابرط يتاحار نع طقسأ تدكفلاق
 311 هكر ةاىرق يرشح ولو مم 0 هنداعادت ايف مغ فعار' 31 هتدس تدم يفاضعأن م

 نناق شحوتسمو 0 نا تطعو عبشأف نائر غانأو + كعرتاتو ةاكارف 1 ا

 0 ام هللا تو ل ىذاز ناكاش اهمتدخأ تح ىلع اهداعأف لاق طفنأف 0

 م46 ىهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع ا 0-0

 0000 فرصتلاو تدالا نم لحلو دابا ىكيو نيسملا نب رهاط نيللا دبع نب هللا ديبعو
 ا كا وسولا فا يفةفسالفلا ن م لئاوالامولع و ىاتلا 0000 هلوقو رعشلا 00

 53 رك ذام ىلع لد ة ةييحع ةئقتم ةنسح ءانغاا يفةعاص هلو هرك ذ رثكيو فصولا نع لحي امم كلذ

 51 ره ةعرتا دحلاو توص يفاواك مغنلا عم نم لئاوالا هنع زحعام ىلا هلسوت نم انره

 ءانغ راعشالا ضع يف عنصي نأ كار أ ناك اير هيلعهللا ةمحر هللا دضتمملا ناكو اط هيلطو | ام هلضف

 ءالعلا ينأ 5 دجحأ لثم امءوذ نمو ىلا نبدحأو دوذدزن مساقلا لم نينغملا رك هن و

 0 يسون كلذب هسفن راهظا ن ءعنرتيو ةعاص رد اهف عنديفهبلا مع لدعيف مهقبطو

 27 اد 2 كلذو تايد تازيريلا تايد ىدحا تناكو ي عاش ةئئراح ةَعنص

 نهلل' دبع نهللأ دينع لاح تاتحا ا لاق ةظدع> رفعح ندا ) 1 ١ 6-5 اطو ًايجاعم

 توصل ى :ةذأ اعط صم هيف ناك 5 قشاو ةئيفلا دعب ةئيفلا تالصلاب هدقفتي دضتعملا ناك ىهاط

 1٠ لاك لد رايز ءاهرعأسلا مقا اباتك هيلا بتكف هللاديبع ةيراج يعاشل هيف ةعئصلا

 و لفقر نة الا ام امو ان لا تلخوا كاف تدل تودادع را كلذ تاينغملا نه رضح

 |0010 كلت لزت ملو انسقنأ انرقتحا تنخ املف اهانرقتحاف نب 0 يع ناو
 1 "دوا ةودكو لاع دضقملل اطرعأ تفرصت| الو لاق ”ىئالكا رمصو ىلطاك انئيعَأ ىفتراص
 0000 ا لاق ل 15 هلو راكبا ام تار امو اهرمأ نع اطيب لمحف اهالوم
 امةظحجح لاق هتفرظت سايناف رودعقم دوع ن ٠ ادوع الا هريغالو ءانغ ن م هب رد ا اسلام

 ”اكلا نسا نيد (لاقراد وعالا امف هتسدحتس "يذل هننع دعالف ةفاللعا 0 لخدي نءيف كلو



 وسر

 ظ هاطنب هللا ديبع ةيراج يجاشىلا هبثعب ارعش نسحتسا اذا دضتءملاناك لاق يناحشونلا ىنادحو |

  ةايح ف يجاش كتاف :ندحلا 31 0 لاق رأ ادلا ء 66 رصع يق يحسأ (ب 1 ءيص تاكو لاق هيف ينغتف

| 
 0 اب لوالا ليقثلا فيفخ نمةعن -2 4 ؛هلوا 20 لاَقؤ الام ع ناكو صهاط كا هللا د..ع و هللا دع ع :

 | نكتلا واةاطاقرعضب يو # هدم" تيلي ارا انا 4
 ظ يسن تيهذدقو تنام مك * اهقارف لبق سفنلالتق تكشوال

 يبو ردخأ ل والا ل قتلا وع رع كا ليقث نان هيف هلو هلوق هرعش ديو هللا ديبع ةعلص ردا 0
 ا 0 نيس تلم لك ىدأو 0# رم 9

 ,دمدخلاو لاما ب لخبلاالو * ليقملاملاو للملا ا الف

 ةتاددا دا ىلا نافذا لاعو مخنلا يف هباتكو راتخملاو ةردانلا رك 22 ةريثك هراعشأو

 ١ يم را ىنث دح لاق ةظ>ح> ( 0 هفلؤ٠ لضف ىلع هلا هلا 0 0 تا فر

 0 16 تنك لاق ىرأ اهف نوره نب يم و لاق هالعلا ىلأ نبا

 ل ديع 0 كاي هيحأ ىلا ثعل رحل ار ل وال 5و ا نا هملعاف 6 كب رس لا هءاح دقو

 11 1 مه تغلب لو 0ك ريبز «اا هل لاقف اعلا هداقتو هر اضحاب 5 0 نبا

 أ 3 رمدسل لع هوما 0 قحاتف و هل لاو نكس ريغلا حد دّقف اسم لو تا ورام كعل د ءاضقلا

 ا نأ هللأ دع اأايتيأر نإ هلل َللأق ٌ هلقث للمحيو هلمحم روظي وهقفني لاع هل رماق لعفأ هل لاَقف 3

 ةعمت# ةعام# انا لذ جرعلا ةنانان | انثيبق مر اةرمع ند تفرصنا من لاق قرع ذأ لبق انعام ١

 برضف هدب يف ضفتتاف هحيذف هتلابح يف ىلغ عقو دقو ءابظلا صنقب ناك لجحر اذإ و مهلا ل
 تلاق م تقبشاتي 0 ا الف ةاهللا اهناك هاتف تلبقاو تاثهف نرقلا بشنف هر

 لطنلا هب يدوأام ةنانالا ىلع # لحا 0 للطن ول ندحاي .

 للخ هريغال ول .نسحاي كاذو * ا,ةلقاو يئاشدحا عج عج نسحاب

 لمت موقلايدبا نيب اهاعبو :ةسالاع 3 ين داق تدي

 أ هل سماق ةتيم ةاتفلاو تيه حرج لجرلاو حوبد» ى ءاغلا ةنالثأا نم تحال 2 "اه تقوش مث لاك

 ا يذلا انام اقف رب أ جورذ ا دع نإ د2 3 000 1 4 3 لاع هللا دييع

 ١ ام يدنع 5 ةرهاظ 5 د ةبن اللعدمم ص ةادق اا # هل وق قو نسح ريح 2 ةدواغلا ند

 عام 5 7 5 2 .٠ ١
 امش هلل كينع ا 43 8 دب

 ها ريما 3 | ممجم يف يتلا تاوصالا نمو اجه

 تمس ومص

 بضغلاب كلذ دعل ن يناس الو 2 اضرلا كن م 5 : 78
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 تاج ال[ كل 1 نيةقنا دو 2 للاخ فك اهرد رم ةنكمك
 هللا ةمل مغنال عماجلان 5 دعالا اذه 8 ءانغلاو هم نه 0 ىلع ب مهار ا :رعشلا كك وطلا ن * مه هصورع

 رم ( 0 )توحصلا ءدّتبا | ماعو اهارح يف يلعسوأ !ا لاو لية“ فيفخ ىهاط نب هللا دبع نبأ

 اعضو ناتي الاقنا سعاش .لاق 1 ساونيلأ ن 3 اناحأ ضعل ىنادح تاب , زلأ كلملا دبع نب دم# نبك ظ

 قدزرفال رير> لوق لاقف كاذ ىلا هل تا اييشتو م 0 راَضل اذه عم لعخيف كا تدب |

 دو رح آلا تدب ُ لمدف امتدح كيم ند يناثلا تدع || 1 وأف هعض وم ريغ ُ أمف هيشنلا

 مئامعلا قوحسوأ سيق نوبات »* يثنرو مك ودعم ا كناف

 متملا حاير هتعاذا باش د هرغو ةاللفلاب ءام 5

 ةمره نبا لوقو

 اناكشا 0 قكب ىح دقو د نهرك الا يدن 5 ينإو ظ

 لا 21 د ةدلمو عب ءارعلاب اهني ةكراتكا ذ« ْ

 انا ك1 ديلكو ها ركلات اينن  كراصح |
 هن 0 ةمىره 0 0 هدب هنم ها ناكل

 لا كرة دا سنا ءرغو ةالفقلابا كاما قيربك

 لاف كعلا كلذ يفالت لف ره نبا نكلو كلا مهب هش ناك |

 لو * اضرلاب كنم 2 ذا كناو
 ي

 بضغلا كلذ دعل .نم ىنتساب

 بلحام كلذ دعب نم ةقفادو * نلحق اهعرض الا

 000 01 نع :دحاا اغا ةعستلا باداالا ىاهنسب مالكلا اذهب لا دبع نإ للا دبع ىنأ دقو:

 را اناوصالا نم نأ ماسلا نمد ل علا ف: تاون لا وال يولع
 وهو بيصأ رعش.ىقف ىلا اح نأ نإ توضرردعل مخناا عمج ْ

 زعموحام نمقاولاكتقس * بينعب مقلا عبرلا اهب .أ الأ
 بعزف داو لك 0 ىورتف #* هقدو يح يلرلا انآ بد ميذب

 كتقحس يوربو عضوم ٍبينعو ىلا-لا يأ بيض ءالخلا عب رلا يوريو ليوطلا نم هضورع

 هيلا حور دل عطول زااو الكلا هيف ىعرتق دانرب ىذلا عضوا دارالو دايم نم يداوغلا

 لعالا العا ف هع ىمعو مغلا 12 ّق ةالصلا ىف صخر 3 كثردحلا ىو ه ى تسنَو يش اولا

 برع لاك دملا تورد لصأ و لزانماو تويبلا نع لجرلا هيف بزعي ىذلا عضوملا بزعملاو
 هنأك هبانذأ يف هارت فار امأ ءامسلا بهو كلذ 0 ل ا هع



 عر

 رحح نب ع لاق هب قاع

 حارلاب م 0 نم هعئدي داك, # هبدنه ضرالا قيوذ فسم ناد

 ناورص نب زيزفلا دنع يف هلوش .نوصتل نءيشلا .# .هالع اذا ل.سلا هبعز لاش حفطي بعزيو

 زيزملادبع نب للادبع نع ىريغلا ىلع نب عيمح ىنثدح لاق ريبزلا انادح لاق يمرحلا ( 1
 ةضوع نع هرك ذب ٌريِزَملا دنع نب هللا دع. كلذ: ىلا نتكو ريزلا لق ببصلا ن عش

 نذْؤي 5 2 اف بابلا ىلع مقوف 0 ناو ن روما ددع ىلع يبأ دقو تلاق بدصتلا تنب |

 لاق ل د 00 ناك ناو مة 5 ةردش ناك ناقه دهسا لاقف هي>حاح هيلا لسا

 نا زيزعلا دبع لاقف هب انمجرو هانيوط الاو هيلع هانرسشن هلبق ناف ريدالل ايش
 ايف لوي ين جلا هندصق هيل اة ةيحانو لق درت ان نهذ لجر مالكت اذه

 م ع ناوبآلا ىدإ ا # يناناو سم نب رقت قالك الأ

 برغل سمشلات داك تح بابلا لع هَ سمالاو مويلا ترون نو

 بينما :عاترلاو < نيب :ةباهم « قدر كوحدلا تفرادإ

 ةديصقلا هذه بيبشتو لاق اسقف يسير رمل دع ع را
 بزعمو حاسم نم قاوسلا كتتقس * بينعب مقملا عبررلا اه امأ الأ

 لاق 0 عمسل فك قدزرفال قاقو ههجن وأو دش بجعأ زيزملا دنع ىلع لد املق لاق

 م امف بيصن لاقو لاق كم عع هللاو اذه لاق هتغا نم الأ

 باقت« الو ىريغ بساك اهب * مهطامو نوحزان ضرإب 0

 بماذا 53 نيالا ىلع# أ لعل 3 لوف

 نقتم .نيكفدرلاب تاني وذو * ملاحتإ ت30 تا

 لخدقا هتطعال هزيغ تلأس تنك ولف تئشام اهم دخت ىراوملا لع حدا ريا د 0
 انناحأ ضب ىئدجو ريزلا ( لاق ) ءتخاف تم ئذلا ذاب اهافدعد نيرملا دعلاتف ل10

0 

 ةارسلا يداو نهسن» يدهملا ىلع باهولا دنع نب زيزالا دنع لز لاقي علا عا :ىل كح 8 0

 ا || هيف لوش يذلا وه ىدوملاو # بيع ءالخلا | عبرلا | ألا هلو تبدصأ ى ع يذلا |

 ىدميملا كا اقيوسلاب #*2 لاه ند راد ا قمل ا

 مد ايناك مغنلا نم عمج وهو بيشكس وص اتي

 م
 اهناجاخا نك ن6 و5 + يتلا سفنلا فلظتو

 اهمتاراح نمو ىملس # نمتاحاجلا كبالطو

 اهناتم نم لاضفلا ل رمذلا نكقلاف رطتك

 77 -هلؤق كلذ نعل ديو اش لع نفسا عقم كان

 ينم كلر + رموش بقل نه اب



 اهءاحاح ند ناك دق #0 ا نسفتلا فاظنتو

 صوخالا نب 00 لاق هيف رئأال يذلا ناكملا وهو
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 كا هل و ا ل عع ل وع فطأ أ ظ
 أ يعاشلالاق ليلا عطقنموهو عاركلا ىف رثأ اهدجوي الف قاست اهمنأ يني لبالا نم ةعامللا ةقيسولا

 بحيعلا نمالخ دقيذلادعب # ةشح وم مهغلا 00 ا

 انا ن2 رناضملا كل ومذلا  ىكنعلا ةرطتك هلوقو

 أ نم لضفلا قلخلا ةركذملا ةقانلا يهو سنعلا درطتك عباتنو لالض تاحاملا هذه كبالط لوقي.|

 سعاشلا لوق هلثمو عبتتلا درطتلاو امانتم

 ٠ اسالع قد بدلا ل 5 0 ادا سا الح

 يرحب يف قاطم ليقف" ينأ زرحم نإل ءانغاو سمش دبع نب ةيما نب ورم يلا نبا رفاسمل رعشلا |

 | عيج ل هنأ فصوو قحسا ركذ كلذكو اينام خلا نم عمي توصلا اذهو قحسا نع رصنبلا |
 فاطات ول 1 كفوو توصلا اذه هعمحام مخنلا نم هرصع ىلا هثيدح و هعدق ءانعلا نم ”ىث

 اراب ةمانعلاب اههف نوك نأ دعب كلذ هن 9 دحاو توص يف ريشعلا ملا ع.جب نال فاعاتم

 هللا دنع 0 هللا دمع يوس كالذ ىلع رده م هل حمي تح كلذ يف هسش بعتي نأ دعنو اط ةاناعملا

 اذه انتقو كل ٠

 7 هيسلو رفاسم ركذ ج٠

 نإبأ تني ةس نما همأو هلهأ باسناو هيسن مدقت دقو ةيما ا كيو ةلما نإ ورمع يأ را

 طرعم وأو ا 0 نإباو طعم يبأ مأ يو ةعصعص نب سماع نب ةعشرأ نب لك نا

 هالو :ىذلا ةيمأ يب 0 0 يىصاعلا يفأ امهم مهموم اوذا اهو مأو بال ناوخا لا

 كادي أ ومس اعاو بكرلا دافَز ل 25 وهو 0 6-0 ناكو أ دعت اهحوز ور# 3 1 ١

 قىح هب اولفك تو وراد 0 ارام الو ًاسرغ نوعدبال اوناك مهنال

 هن رحسف رحاوسلاىش ايلا وتم يذلادلولا تب 0 ةرام ” ضفانب نو نثر 2 روش ا وهو نءظي

 ةرامح لوق كلذ نش

 رزالاو طيرلا دايحو *# ا ناحْلا ضيا قلخ

 رمقلاو سمشلا غيص نيح « هب قحا مك

 هياع درب رواد لاقو

 51 نه عاملا ا د دقو ديلولا : نب رايدخأ

 هركرد 4ءدءص قومو د اهةقح م 6م وذا لذه

 هردصه 8 2 لقمو د م اذا محو



 0 طيرلا دابحو ن ل نا 7 ضيم ملا 3

 | نسف نين اع ل كَ ءام هللا مف ذ يتأا 00 0 0 هلو

 ' نامعنلا ىلع دفوف هلامو هن و ضر ع ةريغملا نب هكتافلا | اهقا رش كعلإ ا امل | اهاوه نآكو

 ندحا نرحأت دزه نم هوز ةاءاق نايفس هلا نم نا داعم هءرعأ لق ل

 إ
 00 او رام نبأ لاق ماش ل 2 نع كيعس يبأ نبا ءانلدح دقو رامم نبا لاق“.

 | ماشه ن نعةملس 31 نبا ىنثدح لاق تايزلا كلملا هع ندع 0 ىنادح لاق رامع ن.هللا د

 ' لاك نم يبأ نب رفا 0 يفمهطءإ ثيدح لخد هسانع ىلفوتلا ناماس نبدمحم نإ" ظ

 اهب مهتاف هتقشعو ةعسر نب هم تب ادق قشمعف او اة لحم 2 هو مج نشرت نانتفا 0

 ' جر>ف جرخا هلتلاق 6ك و امح ناب اءاف ذ ذوبرخ نتفورعم لاقف ةاورلا ضد لاق هيه تامحو ْ

 0 يف ةريخلا ىلا ترح نب نايف ّ لقاو همدان ناكف دنه 0 ينأف ةريخلا يأ ىح |

 افع رورو كوع فدا لاتو ءربخأف سانلاو شيرق لاح نع هلأسف ًارفاسم ىتنف اهتأي نكاما
 كلذ 2 ةأسم كاقف د --- ا لاق هئطب ىقستسا هحافعم لعاام كلذ نم هل>دف ةيتع ل

 هك ا 0 قدا 0 8 # امه 0 0

 نا ل كلا ا تفجر وقل

 ىذلا هل اعدف لحفا لاق ىرئام هل لاف بلا الا هل ءاودال اولاقف ءابطالا داهم .ناورم هل اعدل

 ١ ل جاتحأ تأ رف انك مذ لاَقف 4 ء اما وو عدا لاق راك ترا | يمحاف 1

 ا اقف ىيطلا ظرتش هريص_ ىار اطلق هللد راش 02 ظ

 يمنا + اف ذكه ديربج رئنالقث الا هدر 7 هدم تر( 0 ةاوكملاو ريعلا طرضي دق *

 هل لي بلطملا دبع نب بلاط ا لامك رشدارق 0 يبأو امب نذدف تام ةلامه هل لاقي عض وم قل

 ا ةنمأ نإ ورءع نس رفاسم نأ هلصا ةروختحا ف كام لثملا اذو لاق ند لوأ 2 5 ) ( ١

 ءريجاف ةكم نم مداق مدقف هلُزناو همرك اذ ةثوءم هلا رذنملا نب نامحتلا ىلآجرجف ءارقا 0

 لاقيو هيفو ينازواا ةطفرمع كلذ لاق نم لوايناديملا لاقو ملا اهحوزت برح نب نايفس ابا نا

 تلاقفهاوم تناكو ةيتع تنببىووي ناك هنأ .كلذو ةيمأ نب ورءع يبا نب رفاسم هلاق نم لوأ نأ

 3 الام نيست كللعل كولا نضمن ىلا تدق ولف سمع كال كما سرر
 ءهلأسف ةكم نم مداق هيلع مدق ذا هدنع مق. وه (مِف نامعتلا ىلع ا ةريخلا ىلا لحرف
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 اهل راسم نءطف ادنه جوزت نايفس ابا نأ اهنف ناكو ءايشا نع هربخاف هدم ةكم لها ريخ

 نم جلعو هياع اهنم ةاوكم عضو م ” رانلا يف اهاعحف هيواكع بيبطلا هاناف يوكي نا ناح_ىنلا ضاق

 3 راثلا ف ةاوكملاو رملا طرشي ادق رفاشسم لاقف, طرب ف ا كرك 20 جولع

 ط ريض بييطلا رق
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 نورا كا تعلو ورا < يلا نارام :يرغش كلل

 نوفدم سمرىم يف ىللخو * ًاعيج نيملاس كارلا عجر

 نوئيزلاو نامرلا حسن كو « وناك تررغلا تملا كروب

 نوز>و هود نم فارق تل # اح دقةل به ىلع قدص تدب

 نينرعلا هئزي هجوبو *# ل مودخلا عفدي هر دك

00 

 5 0 ياو كاك يمأتلإ تب زعتف
 ١ لاقيمرحلا اندشناو يعاشبلاو هنبا ةياور ن٠ يطسولا ليقت ينا يملا ىحي نيتيبلا نيذه ىف ٍننْغ

 ورمع يبا نب رفاسمىف نلطملا ديع نب بلاط يال ريبزلا اندقنا

 اننا هاو ل ورش و عفادم ريغ سائلا ريخ نا الا
 0 وا هود ىبما ناسرو * يان دقو بهو ما اهإبا 5-9

 رضاح رشا اذاوا يجريريخلا اذا # لعانو دعم نم فاح ريخ ىلع

 ” اخ يوما اك تقلب دعل 8 يف هما ونا" الو" -اوداثت

 ماشطءدعب ىذلاو * امر كنم تيحصا ادنه نا الا نينا نا ماشه لاقو يلفونلا لاقو لاق

 اماع بضغ مث ثرحلا هاخا و لهج انآ تدلوف ةيلثللا ةمرخم تنب ءامسا هدنع تناكو ةرمغملا نبا

 ل 39 فارصنألا ءامدأ تدار 7 ًاقالط ن ثرق هتاعدف 1 اهظ لوا ناكو هءا رهظ لثم اهاعحف

 أره لاقف امهعم تماقأف انمم يميقا اهانبا اطلاتف مسوملا تلاق دعوملا ني.او ماشه اه لاقف اهلعسأ |

 هس ديحتشح

 هدلو هعمر ابا | اه>وزف ماشه نودي نب ًامالغ 00 هلاو امأ اهحوز وأ وهودللا ديع ن

 ماشه لوو كلذف هللا -- اشايع هل تدلوذ رح الا

 0 2+ ىتالل فوس نأ ءامسأ اند 7

 ا اا 1#

 ملاح تن اا 0

 522 لاو 2 ء او < 1 ا حالا هلودؤ

 ١ ةباصال ض رعتي رد 3 0 ةاكسلا كلا عرج رئاسم ناك امناهنا ينأ يف 'د>و ) ه ريح يفىلخو | لاق (

 كلملا ناكو ءارمحمدأ ن م ةبق ةاعسامو همدانو هقراغت م نامعتا هم 1 ادن هب حكشب لام“

 أ ترم صضعل ّق ب رد نب نان 2 3 مدقو 0ك هناكمو هنم هردق فرىع لحرب كلذ لعق اذا

 ضءلاقو تام ىت> رفاسم برطضاف ًادنه جوزت 00010 را ىلاتلا لاح نع فام هايف
 ا امأف قشععلا هلق نه 1 وهف يلفونلا لاق 2 0 تاث يوكذ هئطن ىدتسا هناسانلا

 ينأ 0 بح لاق رامحع ن : دا د نرحل اهايإ ةريغملا نب هك افلا قالطو ده
 كب ي

 | لاق يئاطلا ةئراح ن نيا ا لقفل ناو ربع نبت ىحي نب اير ذ ا 0
 هك افلا دنع هيدَع تدب داو تناك لاق هن ةب راح نب ديم هد> نع نطدح نب ر>ز اع يدع

 ْ لعانلا هاشغي توينلا ْن 00 زرا ةفام هال تدب هل ناكو نشبارف نايتف ن 2 اغلا ناكو ةريسغملا ن نأ مو
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 لحر نفل هةءاح ضعبل ضم مث هيب هش د__شهو وه عجطصاف مو

 2 حرب ام رمضف اه لا لدتا : دكأفلا ءرصبأو اراه عج 1 2 تيبلا ىشغلا نك

 ىلا يعج رااط لاقف ىنتين اق تيبشا ا تار ام تااق كدنع نم جرد ىذلا اذه نم 1- ٌْ 3

 نكلا نكي ناهذلاب يي افءكف ا وزك | دق: سانلا نإ ةشاياعولا اًطملاقو امف سانلا ملكتو كمأ |

 نعلا ناه 0 اع 0 ايذاك كب ناو هلاقملا كنع عطقنتف هله ن م هياع ل قداح كد ءاع ظ

 ضعإ ىلإ يف 0 مظع ا يتاب تيهر دق كنا هك افاي هل لاقف قداص» ىلع وهام هللاو ال ت تلاقف“ ظ

 ةوسأ و دنه موعم ا .ةعاج يف ةيتعج رخو موز يتب نمةعامح ىف هكافلاج رش نعلا نابك |
 ناكل لحام ير يناةيتع (ظيلاقف دنه.لاب تركست ل حرلا ىلع درت ادغاولقاو كاللا اودراش 0

 ار نو اف رعأ ينك الوءوركمل هلاذامءادبأ اهنناوال لاق كدنع هوركملالا + كاذامولاطاركشن |

 هسرفغب رفصف كل هر فوس يفا اهلاةف هيسىلع نوكي اة نأ ١ الواد 5 يلعب

 8 رك اف لجرلا ىلع اومدق اوحيبسأ ام اف ريس اهماع وأو د ياسا فلا

 رك لاقوه ام رظناف هب كريت> 5 كل ا دقو ا كانئح ةيتعهللاق ١ 0 املف مهار

 0 ءال وه أ يف رظنا تقدص لاق ره» ليلحا يفرب ةيحلاقاذه نمنيب ا راق 2 0 2

 ىلا اهل لاقف دنهنم اند تح يغملا لوقيواهفتك ىلع هديب برضيف نهادحا نم وندي لعجف
 هدب نه اهدي تزف اهديب ذخاف هكافلا املا ضومف ةيواعم هل لاَغب اكلمزدإةوةينازالوءاحسر 9
 ةيينأ لفيدتو نايفس وبل اهجوزت كريخ نم كلذ نوكي نا ضير 1 ا

 فاح ن دم" ( يرخا) نالخ نال امر 3 ا ناالأ# ينءأو رمت يبأنب رفاسم

 ها يأ نب هللا دنع نع ىعمصالا نع رصن يبأ نط نسا نب ىلع نب هللا د.عىنثدخ 3

 لاَقق لا واصلا نانا جر لاق نب ريس نبأ نع ولا

 مح 02 نذل 2 تدعبصأو # أم رح كل تا ادنهنإالا

 امه _سأو اسوق 7-5 باب + هحاللس نذ>ر و.قملاك تدء.صاف

 رذعاش هلوق ه روش ديد 0 وهو ور#4 يبا نبرفاسم نا ا

 مو رادو 1

 ادفرلا ةفالدلا ردي # نو جيجملا قدك ما

 ادنح نه نيتنع اقهنو »+ انتهوا نه ممزو

 اددد_عاهم قاس ملت # اريأا بقانم لاف

 ادإ>دلا+ نه لهو * كلت 0 تاليخ نق

 ليقثلا ف.ف> نمنح رئاخ بئاسا ةيفو ق>-أ نع رصنبلا يرحم يف ريت اب العر ميرس نبا هانغ

 رو كم م هو مس دو ع م يسوع هو مس ب يس د م سس ب ص و ص سس و م و حم بوس سم رو ويوسع جم جحسصممسس ته

 2 نما اس نطل 201



 )٠١ة(

 00- نم ىذلا ترشلاَو ديلولا ََ ةرامع ري اماف 0

 ظ م7 هن رحسف ارا وسلا ىثاجنلا را لح

 ا
 داعل ى وزذلملا ديلولا ير ل نوع يبا نب َنفعح نب هللا دنع نع. هرث ذ يدقاول ناو ١

 امدك ا لسا ىداعلا نس ورء٠عو 2 كلا يبأ 3 ىلإ ةرامعل شب 0 ت7 اما

 0 كتاف نعاس رمد اهالكو اهحووار خام شر : رقل ةشيخلا ضرا تاكو ىشاحتلا ىلا 0

 ا
 ا 0 نم اناصاق لا ةئيفسلا ىفاككرذ هدا بحاص ءاسنلاب أيدعم راكع ناكو ام .اهاح ف

 رذحو هتلبقف كامع ناىليق ورم اها لاَقف ىنيابق ىصاعلا ن وردع 1 مال لاق ةرامع ىثتنأ املف
 : 00 3 1 | ١

 ءاملا هي قراو بأ رسقلا نهوردحع لقا كم بارُش اذا لعحف هن ديص ر وأهدص رف هتحوزىلع ورء.ع ؛

 ا سات حاروع نا ملهنم تعئتمافاهسفن ىلع اهدوارب ةرامع لء>وهلها ىلع ةرامت هماغف 5 د نادفاخم | '

 را ز 2 عد يف ةر 0 ١ و عش او سلاقلادخا رح حبس هيق عقو املف رحبلا 2” هئفنف كاف 4 فيولا ةيحات 1

 ا معو ؤردع 8 هك تاع 5 ةحام 1 0 وروع ادب ا تماعول هللاو اغا ةرامع هلل اقف ة 4. 0

 أ للا 1 ىصداعلا ب ورك كا اهالزنو ةعمملا ضرا أمدق ىد كلذ اهو لعابضم هاتف داو | هنا

 لع يلح 1 ك0 يف م ةريغملا ىف دل يقريرح نم ارو نا اذا 3

 ام لئاون ىصحاعلا لع تاكل درو 95 دصرب اك ةرايج دصرب وطو هدير عب نادم ا

 ' نياحرلا نيذهنالاَقف 0 يفب تك "مم وردا يف , ىلا جاحت + اانبا ه مهو 4م 5 مهههم وق ن ه لاجر

 0 يردالو 5 قاناوماك رع امو رش بحاص كناف اهعالكو م م ع ثءَح اح رح 1 .

 11 روع داشتنا مورخ وذو ةريغملا وس تااففهتءاخ دقو هن 0 كك 0 اجلا ارا

 دق كو. ا لاَ نياح رلا ناب ل هنرير> نكد كيلا انًاريتوةرامع ن - |( دقو ةراغ ىلع ظ

 2 قدا دا اودعش موياع رد امتومهيحاص نمموقلك 8 وامه ان ءاذ لو 1 ع ا ايدانما وسب افانلبق ا

 ةشيلا ضراب اناءطا اماف ىهدلا رخا ديلولا نب ةرا# مد هللاو لاك كلطلا نإ دوسالا لاَقف كلذ

 2 هلخدم نم عجر اذا لعحفاب اا ا كدا ّ ادالا ة أسهل دا ناتو امعأ كثب 1

 5 نلت ن نأشلا اذه ع كتاردق كنا هور 1 ند ناك يصداعلانب ورم

 راع ناكوتب لا 0 نكلو هقدص ناك دقو هرب ناك انو رمع ىلع رن 7 0 كلذ ا |

 كرش نأ ىلا 0 ةرامع لعجو هعم دحاو لزنم ىف ناكو رحشلا يف هن 1 ٍنح هلع بيغل

 اال يهب هناي نآ دب رب ورمع ناكو كلخد_. نع كلنثياذهنا لوقيو ورءعيلأف هع
 اط لقف اقداص تنك نااهسما نم هل رك ذبام ضع يف هل لاةف ىثاحتا ىلا هىذد وه نا هعفد

 ةرامع لمفف كتقدصا ه ينتبنأ ولف رعأ يناف هريغ هب ندديال 0 زرالا نعد ني كنعد
 دام امش عا رق 0 تنأ كلذ دنع رمخ هل لاَقف .هفرع هءش اءاف هئهد نم ةروراق

 6 ةءاهاج نع اوناكو اذه لثك اك تام 0 كلما د ن٠ تلثو برعلا ن« طق هلثم أ

 نأ“> تدشح دقو هيفيس ى ا نا تالااتاع ءأ لاقف ىشاحالا ىلع لؤد تاع 3 يَ 0

ْ 
1 
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 كئاسن نضنن ىلع. لد دف هناو تدثيسا نوح هناش كملعأ نأ تفرأ كفو دا د22 0
 ينهد اذه تقدص لاق نهدلا يئاجنلا مث املف هنمىئهدو هيطعأ دق كنعد نم اذهو زثك أف

 هانيلحا ىف نس د 0 كاوا عدو ةرامعإ اعد مث قاس دع الاروع ال

 هيلا جرخت باطلا نب رم ةفالخ تناك ىح ةشجلا 0 / انراه جرخف هلييس ىل> من

 هللا درع سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ا لب نا لق 0 نوعي نأ ل

 اذا تح بره ىنالا حر دحو الف دروف نحر عم هدرب ناكو ة ةشيْلا ضراب ءام ىلع هدصرفا

 ا ىأ نب هللا دبع لاقف هباط يف اوجرخو هم قر ير هدهجأ

 هتطيضو هللا ديعلاق 0 يزاول يفا يناسرا ريمتاي 1 رجايىل لوقي ىلهحف 0

 ن1 يد ةااولا لاق )هئم "22 لك لع 0 نق ةرعش .ش ناكو ف رصن مت هازاوف هناكم يذق تاق

 نب فصا نود 0 رف كاما ا كلف دعا نا نك نا نانا 1 9 لاقو دان رايب

 ىنأ نبا. نع «يدقاولا لاقو ١ من لاق ني ونا فرعتأ ورح هل لاق نيو | ىثاجنلا يأر م
 اعدنف كفل ايشرق تلق ووناشارق لقا نأ. < يفلآ ةرامعل وكانا نع دارا

 هلا دارا ىا نبل قرح يدم راتني عنص امو ةرام رك ذب قماش 5 0 لاق وحاوسلا

 ْ 0-1 يثور نب هلاك نب بيحش نارا نم كلف

 اهباهل معنبا يعدب نأ تالتلي ع يش وش م نا ع

 . امر كمع نبال ءاربتتسلف .* الخ رءيوحا يد رباتنك ناو

 امي ثيح ايواغ ايلق هني ملو * هبحام اماعط كرتي ل ءَرملا اذا

 امفلا المت اطنثمأ ت 00 تح.صاو اريدإ هئمأرطو يذق

 امام ناد درك يل ع وق 1 تيار 2 سيف
 انولتدك نموحخالا نع تشلوو *_.هقيزط  ققزلا ها

 د فا رومأ حاعو 7 1 معاطلم نع عراق كالا

 رجس اليورابع فكلاق نا 1 ا يءدالا ينثدحو قحسا ناقل

 ديدلاو دكا ايبطنل هيك مومتا مل ينتيلاب

 يدضعاو:هوأف يلاجاوناك <« مود ةيحال 1

 دهطضم لكو 2 عنمأ * معوىرصأو يلا وناك

 يدبك اون زآ او عمدلا ير# ذاوموحالا بقرا مهدعبف

 ادلع ىف ممنغإ وهو شيرق نم ةتق هعمو سبوطل ا ( يبمصالا لاق ٠)

 مرك ذيتا تاوصالا هذه# هانغنمديس هللاو اذه لاقف مولع ليقأ مث هعمس تح فقوف تول

 دساعو ةاورلا تاياور قال ا ورلا طفح ةقوزعملا 0 ملم مخل قاع رمشعلا مخنلل ةعماجلا ١

 امتلأ لع هن اوحرازتتسا اذا هللا دضتسملا لسارت نهاظط نا 3 دع نأ هلادديع 3 نينغملا '

 ليصشو مغنلا رك يفاطلا ةرو 1 تاو بطلا كك دما 0 هلسو ند هدنع يو يوذ 0 |
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 ك0 ا و م

 ةمصلا نب ديردلوق يف رشعلا مغنلا عمجف أ ان عنصف كلذ مهف يتح اهناقمو !مراجم
 عضاو اهيف ب>ا * عذدج اهيف ينتبلاب

 وحن اهغابم نوكي هع. ملام اهنمو تانسحملاو نينسحلا نم.هانعمسام اهنم ةديج ةنقتم ةعنص عنصو

 ىف هتيغراهللاب ىف 1 الد ل عنص من ءامالا يناغأ يف حاصام كلذن مت ل دك وص ناسف |

 غاص نيح مهاربا نإ قحسا لاق اهتحسن ينتكملا ىلا اهب بت 5 هطخي ةعقر تدجوف ةعائصلا هذه
 0 0 ا صهاط نب هللا دع سايبعلا ىلإ ك6

 قاوطالا ةئيز عيان د * يح نع ةلدق انل يدرس موي

 قاسناو ةنودعاةسف للعلا هالح ناودحقالاك تدتشو

 اق لوطا 0 ا عسيمج ف م للا ءلا ءانغ تدعفصتو مهاربا عم ترظن ينا |

 فارطالا ضخ لا نغ نم .*#  فاجالاة إل مها د ا

 دعم ن2 3 ارود نوسمحو هند هعاشا ناف 0 نبال ليقت فيفخ هل

 محاونيبللتن اما دغ ةادغ * متالمال ناو اهعدوةريره

 0 نا توص نأ الا أارود نوس#و ةّئكس هعاشا رودو ليش فيفذخ د هةياعيس دحا وهو

 ١ هبال د نرخ نبا توصف لب واعلا نم ينام دب رم توصو فيفا نم ضورءلايف ىمادس

 نوسمح وةتسهعاقبا رود هءاش هلنأ لاط أ نينمؤملا 50 ُْف يعابر عش انل هع 6 انلَز امو رصقأ

 ىذلا د املا اذأو هلم 5 ع ع ف رآغ 0 امنا < رشملا م لا 01 عمج وطو ارو

 رعش و هر 1 كك دقو هريغ هوم اذه ليم 0 نك , ملذأ هانا انوه الفزو رولا ع 3 إ

 فراظتست امهمف 0 لش فيفذ ا نحو لك عامباو رح لا

 ىناكملامامالايفا وطعاوا وغاب# امج مهلك قئالخلا عمح

 فرح مهن انه لا انا عبو ووو فل اانا دا هلو

 لودلا ىبم يفت ,ةفدع للا ١ تكلا : :ةلؤد 0

 كليا هدش 6 سا # نع موبو دنع موي

 | هللا دمع طخ ةعقرلا ِق تد>حو 5 اعاَشإ ناسمحو ل ىلع رود ها لوالا كوبل ف هل

 تاىئغم ند»و نيمدقتملا ند دحاو رع ىلع اهضع دقو نيتوصلا نيده ىنغل ا تووس امو

 اع ا لا ل ل تاكا فام عر ذو نوم دحا:اههيفرع اهءروضقلا

 مد6# ةراتخلا ةثالثلا لامر الا هجم

 لاق ا ذاع انددا ولاق ي يك كن نيسحلاو عيكو فاخ نإ دمحو نع يحي ىربخأ )

 لاق زيزعلا دبع نب ىلع ان ربخأو قحسا نع ًاضيأ يأ ينرخأو هللا ةر لاق يأ

 . لهر ينغ لهر و ماا ع انءلاب 2 اعلا عجأ ا لاق لاق هبذاد ردا هللا كب ع انثدح

 لميز مْ هن رظان رظنم 00 1

 مف
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 . لمرلا ين عمسي ىتح حرس نبا شاع 1 « .للدتلا اذه ضمب المع م طافأ
 ل وقع عكو يتناور يفو 5 هدعل عصا نأ انححتسال * فرب تش كاط نادل

 هلدهاشلا م ينأ ملعأو حا

 ©« © ص :

 0 0 را 6 0 :

 3 ىث َن نمد يداك ضنا : زا وح حار اذا »# هريغ م 4 ايع 1

 يور ليج اك ناخار لاذع قؤ-أب طورلا لح ناحل

 00 ناك دقو رصنبلاب لم عرس نبال ءانغلاو ةيبر ىنأ نب رمعل نعشلا# ليوطلا ساشا
 رذا المر كتايح كلا أ لك كالعأ يفو لمر فيفخ 0 ,طافأ يفو المر هيف عنص انغاب مف

 تنبيإةعدبر ٍك نبارمع اطوتر تاسالا.هذهرو كرمت داك: ام اهف اطل تطقسو ائيش عنصإ و

 ع ف لاف دك نب يرااتبح ظلما نأ تيرلا نط
 كلل

 نان 2 3 يت ف لمان ناو لت ير مآ تح نا ع نبارك نأ ءاةساتكلا

 فو تافىع نم اه رمصتم هنلا تداعو كدرصلا 3 هتنداك ا م ا أ 2 امش 0 دقو هع 0

 ٍ بارت 3 05 8 يرشاو اهلمقف راند فلات اب هيلا تدعاو َُك روش 8 ل 1 ال أ ع تااَقف ا

| 
 ا

| 
 ظ 0 ازور د6 نوكف نالثلا هع اشاد هندرف املا هادهأف ًانبطو نوعلا

 0 ازالوالا.ةماع نم يضق دق . .اراكتبا دجلا حارلا اجمأ

 أراطم 0 ف.لابيدا وم د اءاذ ةادعلا هلق 0 5

 ارامعاوأ ةدح نيدعوب لك م انيلع اح ناك هدلا اذ تب ظ

 اف لاق ةق رحت تيد املك شايع نا لاق ةسا 5 نانا

00 

 ناشنالا لمح هناك ن عدلا كن نم لذعال ماغ نذر نمو كلفت اكد هر قاغ ن مويوريو لاق

 كيع ند 0 دددو (رسز ءلا لاق) ص ا ند»و فياذم قشاع نم 5 كاع يع اقلغا

1 0 
 يف سلام نا "7 ْق نأ لاَ قم 1 ىنا ن 1 كا لاف هببأ نع بادنح نب م نب هللا

 يقم. ةفل اذا ًاتهر قلغ نمو مد: هب ءان ام لل 8 ظ

 ظ ىحأ نباآاي 06 ه روش ةعمبر ىنأ 00 روع ا دو روع ب هللا ديع لاقو لاق لالا سفن ظ

 اداعاو ةحح نيموي لك #* انيلع اح ناكرهدلا اذ تدل
 نبا نيسحلا ( ينريخ ا: ينغت ال تيح ايل تعضو يناىماو تنا ينلاب :ةعيبر ىلا نب رمع اهل لاقف

 ىنربخاو قدحسا نع هلل دن مع ند هللأ دي هع نع 7-53 0 ىلع يريذاو هب عا 7 نع داج نءىح

 ميل ل ا م يمل ا ص وع 2 ا 7 حسم يسم 1 اس سمح ب مص
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 كَ نامعن نإ بءصم ا لاق 100 نب ربر 3 د لاق ءالاعلا ينأنب ىه مرا ريا اذه ضعس

 3 29 ضوحالاو ةعسبو نأ نب 06 ل همك هل ناك 1 ةفداخلا ىلو امل زيزتلا دبع نب رع

 00-2 |اهددشاف اذهىاتك كانأ 00 ا رجول روع تو ع دوق 3 :,دملا ىلع هيله ع ظ

 هل نا ل ل لكل هلاااموتح تاقكلا هاتان لأ ١ ظ

 ظ
 ا

 يوهاذ نئافا جلا ىلا 0 اهذم ري_هجتل اكرأ لف

 ىمدلاك ضييلا 0 0 حار اذا #2 هربغ ئىش نه ةيليع "ل 7

 3 رظنم مل كدح سم أ 0 و هللاو اما نوتاشإ 0 مايالا هذه قى كلف نيلخا تالف ' اذاف

 دوعاال نا هللادهاعا لاقو» امولاق كلذ نم ريخ وأ نيئمؤملا 0 لاف هيف 32 5 ” كريغ يش ظ

 هيه لاقث صودالاب اعد ! هالخو ةيو ىلع هللا دهاعف |

 علب اواهم ,ىنع بره #*“ اهحيق نيبو يب هللا

 لزج ا | ىف : حرح هلا وهو كالدد ىلا لو شب لأ هيف ع 6 كشنبو ا 0 نكد هللا كك

 هيسأ تفرعدق هل اولاقو همدش نأ هواأسو هرمأيف هوءلكو راصنالا نم ةدع رمت ىلا ل>رف اهن

 هللا ىلد هللا لوسو 0 يلا هدرب " نآشللا . تا كاذشلا دالاب ا 3 دقو هعصومو همدقو

 لوش يذلا نع مع مط لاف هموق رادو 6-0 هياع

 ]نيج داك ام تح تأت #3 6-1 كَ 20 7 وه ف

 رد ت2 تودع 0 1 0 لا 1 2

 روزيس نأ دبال ا ىو نكلإو انراوز تاك امو 7

 كرف ضايق لق صوخألا اولقأ
 متل عدوا < ةيداغ ويس ىلا ناك ْ
 عباو ام 1 اه.يق نيبو ينيب هل '
 كانه كش ناطلس ىل ناكام هدرا ال هللاو لوغشم ذئمون اهنع قسافلا نا لاق صوحالا اولاق |

 زبزعلا دبع نب رمع ىلا بتكو لاق ءالخ مث كللا دبع نب ديزي ةيالو نم اردص رمح ةيالو دعب |
 ة ا لا ل ات نب كاد ع ايدشسأ ريزلا لق ) هيضوم نما
 1 تايبالا هذه ىنعل نوشحاملا .نب فسوب |

 لا يا اك 6 ها ملل تضع مآ انك ارابأ
 لئاوغلا ليلق اعافن تنك دقل * هتيقلام اذاصفح ىنال لقو

 ةياورلاو هريغو يذرلا دهاوش حرش يف م مازح نب ةورعل تيبلا اذه لا وه اش هلوق )١(

 بيحب داكا ام تحتهبأف * ةأك اهآر نا الا وهاف ةروهشملا
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 ىلئاصوو اننب تامرح يوق #* اومطقتو .زح.نبااون دنا هللا يفا

 نئابط [قاق وم ىسنأ كلاغو © ةذلو انطرتسلور نكت
 لدا ناو علا دحأىلا © اهلبق ءاإا يفيعزملا عيطامو
 لفاغيانع نسل ن.انوما ىلع #* هباعاو ا دش هوعاظاو اشو

 لئاوالاروصع يفتامرأاالو

 لكان لاي
 لفاوتلا رايح نم يل ةلفاثك

 ظ
| 

 ظ
 ظ
 *« عدب متبارقلا نا يرأت :كو |

 . ظ
 : ظ
 نواف لال < قالب تاير املمموت نانرفل متصل ا

 : ظ
| 5 

 : ظ
 ظ

 نجل نوم د نسا

 هنأو ودعلا ىهعا م رمد

 ل.انالا هصع سحأ تآئ ئذل هع هيتس انسرو رس بر الا

 لعاش تو الهح مم. دىلع 00 جت

 تاس ريغاتماشو]ي لخ اع < هناك الكاس نما كيا 7

 لتالتلا كل:تاضءقلعارو.ص * ادجحام محا وعلا ىف: تهدف

 لكاس عضاخلاب تثدح اذا * ةبكتل سلو حرش ١ لان اذا ظ

 اضا صوخدالا لاقو ريب زااناق

 عئاقل دابعلا دو نم كدوي * ينناف نينءؤملا ريمأ تنا له ظ
 عاندلا 2 8 ا نك 0 #2 ةعياصو يد لو رجا موف ٌ

 عئاص تا برغلا مو 3 كك دلل ؟اسو دع نم مك 0

 ثوصلا ةباح 4 دغدقو د كلملا كنع ب ديزي سو 6 را هليوس لح 0 كلذ هنع نغا م

 بيسااناك نا سح نب ماشه لاق لاق 4 همش ب رَ 0 لاق سلوا ب لعبا ) نر ( ه رش 0

 و 4 هع ةليج نأ كلملا كنع نا ديزي 0

 ا ابك كلااردل تت أ 3 يذلاو تسلب نعت كك ظ

 نوكي نأ ي-ع ن *ىمو 0 لاق ذعر نش 220-- كحو لكولل

 0 هيلا هل ودرب تت كف ينم وهو صوحالا تلاق يف رعشلا اذه ٌلئاق نمو لاق كريغ كلذ

 ام || قت خول هاوي لفاع ا فاز ل كفو هناك و رقو هاند هلا مدق املف ةيغس تالص هيلا

 ٍكاوقب ١ محر الو رهص الوق#
 عمطم سانلا ر ند ريغ ىلا © ”يدوشي نأ مع فو ظ

 هريغو بذسلا 00 يفص ودالا 0 و> هب سفانرو 0 لزب و لاق[ دنع كلذ كافكل

 عم هربخ ةيق راع را ذ ند ل دق

 اناا نم اصخشاوزيزدلا دبع نب رمع امماع اهر 51 ئذللا نيزعفلا يف ةعبر يبأ 0 ظ

 ار لج هت ا 1 كت حا 05 232707 أ تنل ندي و با جماح 22 1 حج حقا د دطحتااج عا 2 نوع متساس ا 2 م جور جبع هع جوج ص معو وع ويدعم ووو ت22 ص سس واتوب
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 2 لاق هللا ديع نإ بعصم لاو لاق ريغاز ن١ 0 م لاق عنك و لاذع نب لم ) سل

 لئاقلا تسلا هللا ةعسر يبأ نب 01 0 ةفاخ وهو كلملا دبع نب ناملس

| 

 ى“ هفلا د :| انهر قاع دو د 0 ري ام لش ند 8 ظ

 يدلاك ضيلا رجا وحن ح اراذا هريغ 0 نم“ هينيع ىلام نم ْ

 يور ابك اهم نايعاو لاو ده قو ايد طور 0 ٌْ
 ىلتحاام لوطايوقوشام لوط ايف *“ هداؤف ملحلا نياسي سناوأ ظ
 نيسحلا احا ( للا ل هد ون ىانلا 0 ماعلا 07 0 ال هللاو مرد>ال لاق 2 لاق ٠

 ناسح نب اص نعو نيكس ىبأ نع ىلكلا نبا ىدَح يأ لع تأرق دان لاق لآق يغ تا

 حيرس نبا ءانغ عيسف ةكم ىلا ق عا يأ نبا م دق لاق

 يوه 5 نكافاع جلا ىلاءاك الو 2 ران 8 ريمحتلاك 0

 ةنيدملا ىلا كعم هرد> ولاع 00 1 اذه لكم نأ كت 000 طق 6 6 8 لاف

 ساح تبطو افرظو انس> هلثم ايلهأ ريل ع ةنيدملا ىلا نيدهالو هش ديعم ىلا ندصقال لاقو

 00 دينعم نيبو هرب عمج و ةيدملا هب مدقف 1 لك دبع ةقمو رظنم ةقرو قداخ ةنامدو

 الق ر رح -نع ىنادملا ىف دحناو قحسأ ( لاقو ) هدالب ىنغم ناك شاع نا لاق هيف لوشن ام حرس

 0 ران رظنم ريمجتتلاك ر أ | د هتينغل حرس نب تاصقرسم نم كعمام اموب بكاس ا وبأ ىل لاق.

 َللاديعوبأ ىنادحو نا رحت ارت دامح لاق لاق نيسحلا (تدح١ نتكرإ اذذم رأي شح تنأ يلاقف

 000001 روق عرس نبا ىلإ ضخ ناكم لماعت ىلا كلا دنع نإ را هك لاقيرييزلا
 ىنغل وهو ريب ير ند سلاح وهو حارس ناىلع هشيرط ضع يف رفرملاولا

 كك رايزع قحأ تب 1 طق لاك تي رام هللا, ل وسرلا هل لاق د راطان رظأ٠ ريمحتلاك ر ا 0

 يغ٠ مث قازراو مسقب هنا 50 الو مده ردا هاو امأ حيرسس نبا هل لاقف كريغ ىلاثعسو

 0 ,ى دقلاو 0 1 املف 00 0 3 يلا 0- ثعاو باتكلا لسوف 00

 0 0 0 ع 00 لزيو 6 مف د انف أيا نإ 1 ديع فر 00

ْ 

 ةيالاثلا كام زالا ذه ندهو ان ران رظنم ريهجيتلاكوأ مش »+ ر# رعش يف ىنءي جرس 5 أذان:

 تكس وص

 ىلجاف يمرص تعم زأدق تنكناو « للدتلا اذه ضب اله. مطافأ
 لش باقلا ي سعأ“ أمهم كلر و 2 ىل: اق كب أ نأ يف* كرغأ د 0

 نتيلازنيذه يفو رمش م ءا قرم 4 0 هان و نام :دبلا ندخ قف 1 سقلا "يرمآل هشلا

 00 عت مث ايف ىنع بنمو انه اهو 5 د و ناطأ ةدصقلا هذه نع رخآ تايبأ عم |

 4دم ةديعقلا ن نه هيف يفخيام واتت عمج دقو ام 0 د 2



 1 ٠ هس ا ١١ 1 دا ار يا زيارات“ "د نع فورا ار ناك دوما 9

 0 ا او و هس سا

 لموش ل وخدلا نيب ىوللاطةسس * لزمو 33 سرر طل و كسافق .

 كاتو توا 3 . ابحبل اللا + ايسر فعي مل ةأرغملاف حجمرد

 ىلح اف يمر ص تعم ز ادق تن 5 « ”للدتلا؟ اذه ضع الهم م اكان

 لي كلاس يابت يلف « ةقلح 0020

 لعش باقلا: ير“ ا امهم كناو * ىلناق كحانأ قم كوع #

 * يرض الا كاننيع ع

 0 0 ع يداؤذ سلو #* مك ءالاستزلا تانامح

 لق 4 باق را 56 فق كَ مع م تما

 لد 00 000 هت اهؤاخ ا طرو

 ندتقم قورنت ول اضارع لع « ار شككو ايلا نارا تزواجم
 لحاح ةرادب موي امل دلو ع 16 ميكا 0 مول ترا

 1 اباحر نم يحت اوف * قيطم يراذعا ترقع موبذ

 لكنه داوالا ديف د ردع # غب 0 نيطااو م

 15 100 ام الج قم نقم

 ناعما كانح نم اك دعم الو ع ةضامز يخرأو يريس اه ت

 8 قديس ر ةيدح قفاز( ا هعطقن٠« ىوللا طقسو لب 0 نه هضورع

 ا نيل الا ءاعلا نيب ام عضا وم ةارغملاو حضوتو لمو>و لوذدلاو ىوللا ىلآ هنم

 ,ديزوبأ لاو تاتل ثالث ةعقسو طقسوطقس راتلا طقسودلولا طقسو ىرلا طس 0 0 7

 0 لوذدلا نيب هلوق ىممصالا لاقو انهم الصف ليتسزلاو نط نا نر ىوللا

 ها ل ا ا تر كاي ورع ال واوب الا زوجي الو أطخ
 | لمو ٍ زوجي هريغ لاقو هبحاص دعب اههنم دحاو لك ئأر اذا ارم اق سا كا

 زواجي كافل ل د فلا ىلإ ةفركلا و. كاف وم لاف ةفوكلا نيب انرطم لاقي مك

 مري اهحسأو نسر اهحمسر فمعلو 0 ديز نكد 0 اذه سدلو نيتيحان || نيتاه نيبام

 ا
 00 هفثكت لامشلا "0 8 0 توا نعل هتفعذ ةربدمو هلق

 عاش لاق 1 000 وفعل افع لاقيو 0 حلا 4.ةحءسأ 1 ىوررو هل كن

 نب ديبعلا تنب الهم مطافأ لاقف امطاخ يتلا ةمطافو رثالا وهم ينمي# ءافعلا بهذ نم راثآ ىلع * |
 اهف لوق.يف 0 د فوع نب. ةنانك نإ فوع نب صاع نب ةيلعل

 ادا لوش ءاوعدلعو تمزعو تمجحأو 00 لاش يف رص تا 27 ي سصمهاعلا ةنبا كيناوأل 27#

 وفر لع قاد 3 ٠ نسحأ هلقوىلات يف اولجأ ريسالا لوقو ىلحاف ردطا ىلع تمنع تنك

 1 فرس هنمو هتءاعو 7 حوتفم 1 رص 4م 8 امم رمص كاش ردصملا مرمعلاو ةعبطقلا مرصضلاو ليو

 ) نما د - م )



 ( ةمر
 _-كككككك“ك“ك“ء“ك“ء“ء“ء“ء“ء“كءكء“ءكءكءك“ك“ك“ك“ك“+“ء+“+“+“ء“ء“ءةء“+“ة“++ٌ+“+ٌ+ٌ+ٌ؛“ء“+ٌء+ءةو1و1اإ|اإا##لف

 ظ يلس هلوقو هءاظعم نه عطقتت لمرلا نم عطقلا يو مارمصلا هنم و مارصلا هنمو عطاق أ مراص

 تاب اذا نسل لاو كل ةلرخو كما نم يسأ يمطقا ىأ ةيا انك كيان نك يبات

 امو هلوقو بلقلا بايثلا موق لاقو لاسذلاو ليسنلا وهو لدي 0 يفسد دلل و تا

 | كنا سب يا لاقءلاققم اق راشعأ يف كيمو نرد الا كيك ان آل كاع

 0001 اشعأ ةعر قكاقرو انطق 0 ةمربلاب هب 21 ا ارقعع لق قرد الا كنك ا

 قري م ادساف اقرخم يلق ىلعحتف كيذيعب يأ كيمهس يبرعضتل كوقي ادحاو راشعالل عسا

 ةلوق هلثفو.اهلاق رخال بلقلاو قدموا تفيد اذا ريح همربلاف ةءربلا. راشعأ رياخلا

 وهو يممصالا ريغ لاقو كيلق تحرقاف كيلا ترظن ىأ * ةلاض عرف نع يركلا ةئبا كتمر
 30 00 ا رت ءايعلا ةزدقع ىلع مسقتم يو روزا را اذا لج عاقل نيف ركل[ كول

 ا 1: ىأ لتتم هلق ته ذاع ازا اف (١)ءايصن أ ةنالث هلو تقدااو ءاضنا همس هلو يبحملا |

 00 557 داش تلط اذآ تلبو ةنع تولس لاه تدهذ كل للدم يأ لاقم ريع

 تبكسلا نبا لاق بمالا ايصلاو يمع لهجلا دع تالاهخلا تايامعلاو * هتياسام ناولسلا برأ ول *

 »+ ا 1 هلوتو فكنا ا ل ا ا اطر مو اوبص وبصي ابص

 كف ةلوقو فشلا ءالجو سورعلا ءالج هتمو روتنملا ريغ روهشملا رمال ف ودك نأ يأ

 ملغم ليالاو ءيحي دق حبصلا نانا نتعب كلذ سيلف كيف 1 حابصاا كالا كرو ل

 ءاوأ 7 هيف داوسال اذحنم افثكتم ءيجح نا ديرب 3 كيف وهو لثماب حيصلا سيل لوقي دعب

 ركحذ يف رونا نبدي لوف 0 لما, كنف لاقل لكلا نم لثما» كف حايصلا نأ ْ

 قاب ليللاو حبصلا
 صايالا ضوحشلا ندلا شغيفو + ترضإاو اهنع حبصلا ىلحت الف

 000 00( 41 تلا ءارملا هيح ردح ةضويو تكلا نإ بوق لوق اذه ةتقن لبالا شيغ
 آ0ا0 ااتنلاو ةنالثإوأ .نيدومح لع ناك ام ءاخلاو اهنم هديرأ امع دحأ ينادي مىقأ لحسم
 يورو هنورسي ىجءطالا لاق ىلتقم (؟) نورس هلوقو رعشلا نم ةميخلاو ةعست ىلا ةدمعا ةّتس

 هل

 ةرعشع رسملا ماهس نر نيستلا ىف فاك ريغ اذه نال هلو ثتقرلاو ةعيس هلو ىلعملا هلوق 9

 ط سيل ةنالخو يلهملاو لينال سفانلاو ساحلاو تيقرلا هل لاشو بيرضلاو ءاونار ذفلا ضو

 ه.حاص لعو زاف نأ دحأو مهس هلو دفا امأف يرا امنالا نا لاق 3 داو 2 ءفسلاو دءوأا يو يش ا

0 
 ةنالثث هل كلذ ىلع ا ؛رمضلاو باخ نا ناعبس هلعو زاف نأ نامهس هل از او باخ نأ موس مرغ

 زاف نا ةسمح هلسفانلاو باخ نا ةعلرا هيلعو زاف نا كا سال اوباخ نا ةنالمث هيلعو زافذا |

 هياعو زاف نا ةعيس هل ىلعملاو باخ نا ةتس هيلعو زاف نا ةتس هل ل.سملاو باخ نأ ةسمح هياعو

 ما تاخ نأ ة ةعيس

 | 00 تررش و ا 5 دارغألا يفااذك 5 هناو رشا ا دل لاق هلوق ( ؟)



 ' نقينقو دقوةنقأ ةدحاولاو تانقولا يهو ةنك.أ ةدحاولاو لهلايف ديراقلاك لابحلايف تانك الر

 ظ لكيطاو ةديقم اهن 00 رشال امال اط دق وهلوقي نوفا يي نب دياوالا ديقو ندوب اذا عض ذوملا

 ٠ دياوألا ديق لاقي ةديع 3 لاقو لكيطا ىراصالا تد يمس هنمو زحشلا فو ليا نوع مظعلا

 8 أ لاننا .ةم ناهرل ايف هقباسم ناكو اماط اذا هل دن يف هءدب رط ناك ىذلا وهو ناشر دقو !

 أ هنالا او ركذلا لكيلاو مبدالا ىفاصلا ةرمشلا ريصقلا درجتملاو سيقلا وما اهديق نملوأو ةدييعأ

 قالت ىئىحراو يرد هلوقو لاعم ندهو ولع ندهو ف ا 0 ندف لَ رم

 ينغو يطع ولا يرح يفةبايلاب لوالا لقا 9 نم 0 كيعم 1 تفرذ امو كنغاو الاهم مطافاو |

 ةعبرالا ىف رباح نيدعسلو 16و يلع سولاب ل امر راف م تاسإالا هذه نم عببارلاو لوالايف اًضيا كيعم ْ

 وهو 4 0 روس هدلعلو #2 0 ق كح 5 ىف“ كرغا د ّق تارع ا المر تايبالا :

 يفاث ليوطلا ليللا اهيا الا هدعبو لاحرلا تايامع تاستيف زرحم نبا ينغو لمر فيفذ اهف مل '

 (هذ)

 3 لاقو هنو رباع ىا ةمخعم نيشلاب نورمشي هريغ

 ميامالا ف اب ترض اىن و 8 ع ارا

 'ينولعتو نئانلا ودوم 00 ويعاد الا نم هور تروظا يأ

 .امسو ةففخم 0 دنع ص ىاكلا نبا لاقو را لحاح تراد ةدع وأ لاذ

 .اورفك نذلا دوب اهرالره نم ءارآلا نمو لجر تبرو لجر برو لجر بر كاقيو ةددقم

 5 لمحتلا اهاحر نم ابحي اف * ئوربو بزلا"“كحم كلا ةللاتخاعر لسحر هلع |(

 000 ا ءارلاب * اهمارك و يف رباعلاو يدتعا دقو # يورو دي مولا ينابشو ىهفسل امحكاب َّى

 | نكو ريطلاو ان :ءاح هنأ لاقيو نك لك 0 00 دق 5 و ىلا ريطلا قررا اذا ىمدصالا لاقو

 ا تدبأتو شحولا دباو لاو قدا نم كلذو ة ةرعشلا ا ريصقلا درحاملاو 3- > رخام

7 

| 
0 

 م اذا كل اذا كوش ر 2م 1 هوق و نيللأ ف كلا للم ءأأ امدءاا 2 5 عممجاو ةاكه

 3 م : 8-0 صوو ه 0 دو لاو تارا وأ هيلع رفأ نا 00 اذا كلذكو جودا

 ىناوه كك هيشأ امو ةلق نم هدنتحا ؛ئىش 5 1 1 0 00 الو لحال ينوه
 ب

 كح افإب قاوغ © قرللا لاعلاو هرعاوم ينحاام يا رحشلا نم ىلا لام ناش الا 00

 ىلتقاف من 2 يلق 3 7 اق ىلإ د قشاعةخم كس نم يح رحئالف

 ىلعفاف كاذ نم هللا كاراام اب *# هتدراام ىلهُش نا يعدد الف

 نيفد 0 2 لاقو هنروظ |

 فحاضصملا فك الاب ترشاقحو # ,مهربص هللا يار اى

 وهو اذه ىلع * ىلتقم نورمشي ول سارح لع ا + سقلا ا لوق يور ىعمصالاو

 كسلا 0 ها ار نيسلاب
 ظ
 ظ



05 

 رصنبلا يرحم ىف ةبابسلاب رخآ ليقث يناث ىعيبرلا سايعلا نب هللا دبع اءف ىنغو يطسولاب ليقث 1
 قاكيلا نع لوالا لئقتلا نماانخل كل مون بروالا هدو لاجنرلا تايامع تلدت يف ةليخ تنغو

 لوا اليقثث * قيطم يراذ 2 كرد واو © ءدطلو لاجرلا تاناع تانن يف الملا ةنعكلعو

 نم اذحل اسارحا ثور لع ةضرسبو يف ةحاش نبا ةيراح ةدي تنغو يءاشولا نع 0

 مطافا ي فو ا لوا ليقث ةارقملاف حطوتق هدعإو كس افق ىف س وطلو ىلع مولا, لوالا ليقثلا

 قدتعا دقو ىف دشرلا نب يسع ينال جزه لاحرلا نبديزيا # لنا فادح نا ىفدل رءاو# الي

 رد> ةضرو يف دل نا ليقو لهر ىنم كرغأ هدسو كب افق ىف حيلفاو لوأ لي رفم 76

 اا ٠ لق ىبقح نيدثلا قدح يف نيرغلو ةدبمت نك وه لق لوالا ليقثلا' نم ان

 قمل كرخأو ين٠ كنءاسدق تل ا مولا هدام ل لقو لاسلا نب مالس ىنَغو نسيعلا يبا

 كنافق ىفىنغو ليقث ىناث رمصن نب هبو دعس ه.ءامز يخحراو يربس اه تاقفىف ىغو ىطسولا“ المو

 يملا نبا نع يلطسولا يرحت ا رولا قالطإب لوا البقث ىلصوملا مهار ١. ةارقملاف حضوتف 7

 يطول لمر فيفخ حرس نب ١ تفرد امو ىم ل رغاق ينغو الرهن ولاا و *رح محزو

 00000 د امو ىف رفح ن ١ ىلوم حدب ينغو هلو نم وه لب ليقو كلا ن ا ظ

 دحو ان عضاو ا هذهىف عج أم عي حف يملا ب | نع يلعسولا ى رح ىف افلطم ا ًادخاوأشب

 لوالا ليقثلا يف امم. ان نورشعو نانا اهنم هيف كوكشملاو اهحيدص يناغالا نه كدئافق رعش ىف

 نانوص لمرلا فيفخ يفو تبول را لَمرلا يفوتاوصأ ةنالث يناثلا ليقثلا يفو كاوا هع ْ

 كلر رات ل دن قو ىو كوص رولا قو

0 

 م7 ةراشلو هيسلو سلا و سا كد جل

 ةيواعم نب رارملا لك !.رحح نب ورمي نب ثرحلا نب رجح نب سقلا ؤرما وه يعمصالا لاق.
 ةبواعم نب وردم نإ ند نإ سحقا 5 سمعا وطه ينارعالا ن :لإ كاك ةىزؤؤذطض 1 و نبا ظ

 "10| ردح ن نقلا وما وه تح نب دن لاقو ةدنك وهو روث نب ثرطا نبا

 000000 03 دن ثراملا نب ةيوانم نب ورسم نإ رار لك 1 رجح نب ورع نب كلا
 ١ سقلا 2 نا نإ ا نب سمقلا وا ا ةأورلا صا لاقو 5ك 5 ١ 0 عل سم |

 60 يد - 0 ريفع 0 2 وه 5ك ا ولاقو 2 5 وهو 0 ب ان : نإ ورم نإ

 بدعشنإ نب اسس نب نالت ن ف نب 0 3 1 نإ دز نب كَ 52 نب 9 نا تك رخلا

 0 ل ا راع 0 0

 ا ريهز نب ث رخانبا ة ةعسر تل ةيطاق سهلا 7-5 1 نال نديز ن ورد نب تا

 ا تدب كلم أ الك لا 0 سقلا ا هنأ 5 نم لاقو لا ءاغتلا 4 "م عمر يفبأ 007 هو تلك

 ركذ دق كلغ ها كل اذه 107 00 نإ ورم“ طهر ححدم نب دسز نب ور<



| 
 لاَقف هرعش يف سدقلا ؤرصا كلذ

 ارقيب كلمت نب سيقلا أسما 1 خب 42 تداولا

 8-1 0 كذاب لع سيتلل وما 0 0 را هكا لا الق ما 0 ا

 0 حورقلا وذ ضأ هل ليقو لياضلا كلملا هل لاش ناكو بهو ابأ يف ١ لاقو ثر ا

 هلو قدزرفلا يع

 كورك ورك وذو دي 3 # اوضمذا غباو نلاىل دئاصقلا- هو

 كلك تديح نيا كاقو دعنا" ىب دالاس ةلوو لاك 5 طولا لورجو يدعفلا للا

 ظ اولا كك عيمح لاقو ن ب رحتلاب نصح يف لزني ناك لب لاَقيو ةماعلا نم 0

 0 هموقن 1 لحم ناك منال :كلذت 8 يمسو هع ىأ هانأ نيك نك ىمس امنا

 ردح ىف اعأ ناك لح نب ثراطا نإ تما ءانا يحكي رارملا لك 1 رجح ساو
 لاهو يردبال وع لا نه ةزارأل ديدش تدب وهو رارملا 0 اي لعح هيلش يو دنه 5

 وهو ليخلا يف 6 دق هب كراك تااق الل_عاقف 1 نبي ريم ا دقو ر >ال د تأااق لب ا

 ديصقأ يأ هينبأ كلم لع رصقا دق هنال روصتملاورخع سو لاق رار نك 000 6
 انضنح لاَف ىرهوجا زيزعلا دبع نب .دمحأا هتمظن و هتقسدقام ىلع هرب ( ىنربخأ م 0 هنقا

 نسحلا( انريخاو 1 يلكلانب ماشه نعحابص || نب ىلع نع هضعن ىورو هزواح ملو هيش نب رم

 عيبا ن لك نع دم كلوش نك ١ هللأ دنع انثدح : هيور ا وب 00 نإ دمح اندح لاق 0

 ِ نخل 0 ) نسا هدف نا دا نع + بأ ا معو ) 00 ( ه4 0 نع 0 0

 يمس ايكلا نيل ناو ركل ىلا تشاو لست ةيعيرع 20 ىديزما ظ

 فداخالا 0 مهريغو مرتالاو تيكسلا نب بوقعلو ىدع نب ميغا ةياورو دحأ نم

 اكلي وطقم وهو رجح نب ورم ناك اولاق هنلإ هع. ةباور ىلاخ اذ رالك ةياور تيسنو

 5 نا نب صادم ىبأ تدي ةيعش ا ةماملا ىلع فوألا وهو ةبواعم هوذحأ ناكو ا كعل

 نب دا كلل الو تنصل ب هب كالا دج نا راعا هنا هدب كله تاماملو ع وا

 عنعيالنا 9 :مركا ة 0 دامو ةفدنزلا ىلا َنضانلا |عدق :كدرض هل كاش لور دلك مايأيف ع زوريف

 اك ءاونو ةريسلا ىلع الماع ذئموي ءامسلا 2 راكتملا ه1 كالذ ند هدب ريام ءاعأ 0

 د ا 1 هباحاف ورهع نب ث 0 اعدف يبأف كلذ يف هعم لوذدلا ىلا ذاق هاعدف

 كدرص هيلع لذ دف ًامويذاق ىدي نيب ثق ا تناكو 7 ىلع بلغو هتك نع زدنملا

 تاورشوتا هيل كيثوف كنود نايف ابنا ىدتاح يضقال ىل اهمفدا ذابقا لاق ناورش ونا مأ ىار اهلف

 كلهف هسفن يف كلت .تناكف:هل اهكزف هلجر :لبق ينح .همأ هل ثري نأ هيلا عرضي و كلاس لزب مف ظ
 ىلإ لبقاف ذاق كالع ردتملا ضلباو كالا : نيل ىف سات ناو ولا :كالهو اا فلل لك



 اللا

 كديص هيلع لخدق سانا ناورشوتأ نذاف هيف اولد اوناك مف هن ىلع هفالخ ٍي دقو ناو رشا

 لاقف ىلا عج دق هللا نكت اذكرأ نون تنل م 1 تا 1 الا رذأملا هءاع لخد 1

 0 اا نذدلا سي فيرشلا :لجعرلا اذه لمستساف كلمأ نأ تحف -لاق كالا اهمأ اهأمو كداع

 هللاو ةعازلا نبااي.انهط كنا لاق مهلك سانلا لت نا عسي ءطتتوا كدرم هل لاقف ةقدانزلا ءالؤه ظ

 ناو !تبلطو 0 هب رماو اذه يعوب ىلا كلحر تلبق دن. ىننا نم كبرو> حير نتن انامل

 قيدنز فلا هام ةدحاوةوضيف نئادملا يلا ناورهنلا ىلا 0 نيبام مهنم لتقف ةقدانزاا لش

 رابثالاب وهو كلذ هغليف ورمع نب ثرحلا ناورشونا بلطو ناورشونا ذوي ىمسو مهلص 5

 000000 ار انآلا يهوي ماعلا ءادها اع نوكي ناك هنال_زابتالا تمس انا هلّزنم اهنن اكو

 احتف تيلك ضراب قدحلف داباو ارهبو ىلذت نم ليخلاب رذنملا همرتو ةيوئلابرق هدلوو هلامو هتئاخم
 ا تس 24-6 58 |

 لوقكلذفةف وكلاو ديه 1س ناد نييدايعلا ذر ىفب رايد ف كالمالا رف م-ماقر برمضف ركع ْ

 مودك قط ورع

 انولاته ه.ثعلا ان وقاسإ 3 قار ليرد قا نمكولم

 انياممت ءامتلا ىف نكلو * لقت ميحاخ لست مو

 انويعلاو بج اوما 00 0 ةفك اع ريل ١

 ينأف مول 00 م وأ 1 ١ ال نأ يأ 1 1 0 31 سدد امااف ديصلا ١ ا

 لوش كالذ يفو تاق هج راج اهلك اف هديك نم ةنإف لواثتو هنطن د يوشف اعود كله دقو هناا كعل |

 ةلحم ىنب 7 _ 00 يدع نب دنلولا

 ريخالا عرس نآَو قرم نا تن م 0 نب ذاق 0 زر نيا لا 0 هس نا زو

 اولتقوار ا ع هبا ل ليح هتءسو ْث حا بتاره ةريخا ن م ردا ل اقأ او لاو 2 يذلا وها |

 تام قد مت ا امك نإ ريع معزو باك هتلثقف 00 ا راصو تهم يكعلاو هنأ |

 نبةيعس ال ل وزع نفع نع ةيوارلا داح ىنادح ىدع نب ميطا ني

 ادا هذولا كلل رجح ناو رع قاسعلا رمش 0 نب 0 لتق ال لاق ءامت دوم ن م ضا!ىغ

 نم لكي افلا تدشاع | هلف ةريخلا لزنو ناننش ن لهدا نب يح نب فوع 6 هيا نب ثرحلا

 نولزس كب 0 هحوف انيب ثدحي اهف فاس نا فا ٠ نحو كنيد يف انإ اولاقف هيناوشا ءا

 نافطغو دسا ىنب ىلع ار>ء> هني كلف برعلا لئابق يف هدلو قرفف ضءب نع انضعب كال 5



0 

 .ديز نب كلام نب ةظنح ينبو اهرساب لئاو نب ركب ىلع بالكلا موي ليتق لييحرش هنبا كلمو 1 : ٍ
 ا
 ا

 007 اكن لاو ع

 5 كالهو بر هاا اجا م كولاا عم نوبوكي ل مهو عئانصلاو ةلظنح ْ

 ١ يف! يق نك ا ردح نأ نا ينأدسح وكلا نا لاقو رد ىلع هاج هنمأ كلملهو سدقلا دنع ىلع

 م ناك يذلا هرباح م م 2 0 كلذ روع هوم 2 1 ُِق ةوانأ مولع هل تا ل

1 

 ل ل ها اوبرضو ةمايتب ذوي ربو ك0

 0 مم 0 د مهانأف ةيانك و نيف نم ا كح م 00 ةنو نم اد مهلا راف

 0 ؟ 10 نأ ذي لاو نا لإ يرض ناو عاول بع اومسف اصعلإ ميا
 ظ نضر طلال ديصو انج ناتو ىدسالا ةرازف نب ةدنك نب دوعسم نب ورم مهنه سبحو ايا

 يتلاقم عمسا كلملا اهيأ لاقف ماق صربالا نب ديبع نإ مئانالث دسأ 2 توا
 هءارلا لجأ يف دسأ 6 باك يدق نع

 «تفاذملاو  ”ليؤملا عدلا ا تاق ل

 هفاقملا ةفقألا" نضال او دوا :دالا "ئىودو

 هلآ كلف كن نعالا 3 الل_>

 هماعلا ىلا روصقلافبر -*ثي نيب داو لكحيف

 ءأ

 اك ردوا قر< 2 د ا ناع رعت

 هلا ليو" لع راحت + دقق اد مو

 هما امضس ثمر د 5 ةحدوضال ثمر

 ةقاع ند ا ع #- 0 5 1 8

 هماللم "او ا 1 0 ع 6 5 0 5

 ةم امقلا لا ديبعلا مهو 35 مسيلع كيلملا تأ

 ةمارطا ودعي كالا لذ < ام.لتن كر
 ةماهمتنم موي ةريسم ىلع اوناك اذا ىت 50 مهرثا يف ثءبف هلوق عمس نيح رجح مظ قرف لاق

 نب دس نا نادوذ: نأ ةماعلا نب قالا قنا دكع نع ةدأ وس نب ةعمر نب فوع وهو موه يك

 2 يلع ريغ بالغلا بودالا كلما ند لاق اير كك. 1 أو !ا د ا ل ينبأ لاَقف هكزذ

 ع ولاق الإ نك رانا معو ا ند هيداده تحسم ار قايال تريزلا انك لا

 لولذو بعص 5 كرف ة.>اض :رحح هلا مرا ة.شاح نس شاحن نأ ًالوا لاق اذ راي وه

 نبث را ىنب نم هباح> ناكو.هت ,ق ىلع اوء>م) رحح ر 25 لع 0 هود رابلا مول قرشأ اما

| 

 ناكو بتاع 0 كالامو ة هيفرو باد شو ْتث را ب ةيوؤاعم ممم سيح نا نادح وذ 0 كاش كوري

 هوريو هوعنعل هيلع اوءيخ هلو نوديرري موقلا ىلا أوراغل اءاف لتقلا نم مهابا قتعأ دق رد



 م اب < ا « مرورا 0-لا لا ير ل ركل 00. 4 ا

 (*غ)

 اس تاما مهللح ن ١ هانأ 0 56 رد ناكو ىلهاكلا ث را ل ءاملع ماع لبق ف

 كتاييعلا لح رلاو ع وذ و اتاوخا منا نسكو ل ا وش كلاف هوأ املق ه2 ف

 هنئاحم ىلع اودشف مه ودم اف هموقو 00 5 0 ناحهام م 5 دقو مكلمو ف بسنلا

 .هبالسأ اويهثأ ةنانكو نسق 2 اءاق قار 0 روط لع 0 طو ءاضرب هطبر يف هوفلو اهوقز 3

 - ا 5 قم لئاش ةدغو يلكلا ن , ١ لاق راد مط انأ لاقو هلابع مف دوءسم نب ور# بوو

 نا لاق وه هله مو ةروشملا بحاصو هلك يف عاش 0 الع ذل د لتق ن نوعدب

 3 هه وذضصم ناد هح وتفم ءااب ةليدح ىف قو مي ب يف نادخو 1 ينب يف نادخ تايح

 ُّئ

| 

 ِ ىب ن م ا 1 رحع> ناكل ١ انشا ورم 1 لات * در ءلا يف سلو دزالا

0 
 مكناشو مك ءاخمو مكتع لحنرم يناف مكت أش اذه ناك اذ! انهو رك ا ىنل لاقو هلامعو

 | د 0 ءااع ردا ةءاع نب كه كس يب ا 0 نك كلا ىلع لامو كلذ ىلع هوعدأوف

 ْ ةدصق ءاملع رهو كا 07 هلل اءاباو َُك رغيف تا ال كيحاص لتقا دلاخاب لاَ لهاك ىن ٍُ 0 ْ

 1-3 0 ا هاه كك داعش نت ا ن دراطع يب دحأ ةئجش نب روع ادّسأ

 قعدسألا لوي كالذ 1 5 ل3 لغ ءاغ وهو 0 ةرصاخ ُُق 4 نءطف اهم انس |مق مه ةراو كم 2 '

 | تادخ نادرا راود> 2 ر> 3 مآ لهاك ١ ءام اع ةدصقو
 نيف م

 هموقيف ماقا اف مهلع 0 طقو هيل مل را ح> نأ ىدع نا 0 ركذو

 | وذ تت راو دولا ن م هكعم نك لاف 0 هموق ك 1 ظع اء 1 ا م هدم

 ظ 5 )311 نرك شع ريخ ف يلا مكح مكياع نيكحيل اذه مكرهق ل هللاو اولاقو اهني 1

 | الات اولتتقاف هوقلف مهول لحرا دن وو ر>> ىلا اوراسف امارك اوتو بر كان هاذا دم

 او 0 هاّتمف هئءطق رجح ىلع لم ثر ب ءاماع معرعأ يجاص ناكو 0

 اًوامواواتقوالاحر هك 0 0 ءأو عزو 2 رش هل/س رف ىلع بره 6 ٌؤرما ن ا

 ا هومستفاف < يي“ نم 4دم ناك هءاسأو رجح او ود اوذحاو مكان هلا نم مهطيا

 درا يلا دقو ناك د رح لق ترس ناك لاق ينالكلا دلاخ ىنادح 0 ولا

 دقو سا ينب ىلا عار لبقأ مث كله يب قى هيلع مقا 4 هلق تاه ىذا هض صم يف ور#4 نبأ |

 0 ه دقو 4 مث هلز ”ىويو هءامأ هلق 2 مدس 0 00 اا ءاسنلا يف مهملع راغأ

 ايرخألا ةلزملايف هل برضيفلزانأا ن م هند نيبام ىلا كل م مدقو ل هيحعلام كلذ ن

 ونيت عمتجا هبأمق تبرصو مهلظأ 86 5 هيف أوعمط 0 موخأب دوو ة ينب دالب راسا

 دق يفاف هعطتقرف 8-1 نعل اذه ىتاتي نم 0-3 يباب لاقف نادح نإ 4 هعسر نب لفوت نا كي ٌْ

 دثلأ لع راغأ ى 2 هلي يف لفوت جرش كريغ دا قالا ٍموقلا هل لاقف هب كدفلا لغ كد

 0 اءلاف هلق يأن ح لقأ مث رجل نيئنيف نيتي راح تانماذ لقثلا قاسو هيف 1 نم لتقف

 0 كلذإ قباحلا و كا هلا - ند ديال هنأو مهلتاقي 0 نأ أوف ع هب مهانأو تن دقام

 دا ىف لكرلا ند نيقربأ نيب مهو لاتقلا هوضهان ا ا ا ل اماف مهو لأ فرم دع>
1191007100111 

 سس سم دج
 سا هوت هت

 ا
 ا

 ا

١ 



 (5ه) 2
 هع -ِ 1 د د 1 زا و ص لاس كس ف تح ما تحك م

 يف م وقلا رواشو هوك هورسأو هباخأ اوءزه نم نا ارحح اوثيلي لف مد مويلا نايعدب

 لحرلا لقب اولجست آل موق ىأ مهأر هيف اوريل هوسبح نا دعب منول نع نها ل لاقف هلك

 ذا ره نأ نك ءاملع كلذ ىأر ٠ اف هلق يف مه رظنيل موقلا نع فرصناف م 0 ني

 ىنباي لاقف ءالغ دحا يرو ا د ناك ا لهاك ينب ني اهراع ال هلق يف

 هن رح يح مالح لان لزي 0 كواتي نإ كموق ناو ىهدلا فرش لانمو كاب راف ريخ كدنعا

 ل مالغلا دمعف هلتةم يف 5 2 ك.وق عم هي هءاع لخدا لاقو اعدح# دقو ةديد> هلا عفدو

 .هلتقف هيلع بنو ةلفغ مالغلا يأر املف اهف سبح قل هن 3 يف رجح ىلع لخد مث اهاش ةديدكلا
 إ

 هنع اولن يأ تر اكس أ مالغلا لاقف ندا يفو ابر م لها و تأاقؤ مالغلا ىلع موقلا ب'وق

 هاولملا دنع نوظحت ال هللاو امأ هد لذو رهث كل» هومتانق موق ىأ لاقف رحدرألا مهنهاك لبقأو ْ

 | يل هناَتك ع 0 2 هيلع وارق ><عو عدس ع امو تحكسلا نلتلاف ف اذيأعدع

 5200 ١) 00 هنع هلاق عز>و يسب نذ هدلو ربك أ ناكو عنان ىف 0 نك ا غ١ هل لاقو لحل

 ىرودقو ىلي>و يجالاس هيلا عقداف عر م 00 ناكو سقلا 5 نات >> [ذهنأو

 ,هنب عفان ىلا هتيصوب لحرلا قاطناف 0 هلق نم ةتصو قاد ناك دقو يقيموو

 0 أمانا يق حش كالذ لف مولكف ادحاو ادحاومهأ رقت كا 3 2 ىلع هعضوف بارتلا ذخأف

 ْ ع ته 1 ىاتقل رجح لق هل لاف درتلاب هيعالبو رمح 0 مد عم هد> وو

 ا ّ 6 0 كياع 5 ا هام لاق عرف اذا قح :تريضت 6-3 رقلا 7 هل لاَقذ

 ا 0 ىف ند لقا 00 مارح ءاسنلاو لعد 1 لاَدو هت ةيقتأال 3 ل وصَرلا

 لوقي كلذ و 00 يجاوت

 عداولا مودخا قوشلا يل جاهو * مفان يف امل قرأي 5

 ذأ نبا - ا ا ٍِرط ناكل >> نأ يرسالا و هاكلا نياك ع ىنأ ىن ىلكتلا نا لاقو

 هدمو برمعلا ءايحا ُِق ريال ناكف كلذ . ند تف ” كولملا 0 0 0 0 7 هوم 20
| 

0 

 تارم هو هك م اواكاو لك أف داع مث ديصتف ديصلا ىلا جرو 5000 نت عل لاا

 0-2 ول قوز 2 ودع تكا ذاق لك او نبا رك تاكو“ ىط نه ب رعلا 3 نم 1

 ا هريغ ىف | هنع لقتكي مث ريدغلا كلذ كف دق ىتح كلذك لاز . الو هاف هع معو مهاقسو 0

 روعالا رماع هل لاعب لحت ينب نم ل 0ك 0-0 دي وهو همم ريخ ا

 لاق كذب ءانا املق فاسو ظ
 نوناع 0 انا نومد »© ناوماك لع لدجللا لواطت

 العال احعاو

 52 6 الو مويلا رحال اريك هد ولج انس اس ل
 لاق مث الثم

 برشي ناك ام كاذ ذا دغ يف الو * براشأ ىددم مويلااىف ال ىليلخ

 ( نما 2 تاغ ندا )



06 

 ليسالوءارم انيس رو :.هديالو ا 6_2 تاع ال وال كك ايالذاىلا اد 6 ا أعيس بارع 2

 لاس افرك ىلا ليال دج ادق راكب كردب َىح ةبانح 0

 لدملالعأ اب انس ءىخإ نإ لها ليلب قرب ١ تقرا

 ْ للقلا هم 8 1 + دكت كد قانا

 لع اونا قش آلا « مشعر دبا قب لتق

 لك ااماذا نورذح6 # هنآب يددورم# الا

 ٍ مالا ناكو 0 دق ا ناك هوبأ لق ا موسفلا ّي هانا هءاككأ َنَ منيطا ) يرو (

 لاق كالذ هغلد 2 ف مم 5 1 3006 نال امم

 "الح اللا كلملا نيلتاقلا »* الهاك ناظح ذا دزه فيولا

 الئانو ايسح خيش ريخ اي *# الطاب ىخيش بهذبال هللا

 0 لسالاو انتل. * الضاوف اوملع دق مهريخو

 الفاو يصحلاب تارفثتسم * الباذلا جيشولاو بعص يحو

 يصح لا ا | ا دناري 0 0 رفح دم هلوق يعم 0 نب 5 ا ىلع كك بءص يع!

 اي ء نب مثلا لاقو « هب تر 2 ادع كفلاش راغأ ىلا عفترا يتح اهيرح ةدشل اهرفاوحب
 , نولوك اممهناف م 1 لك هموق هل لاقف ةنج ث نب ريوع 000-0 حح لق ال

 ل ةلطدم ءايذط ةليا يف مع ما تاو اهلج ماطخم ذو اه .طقو ًادنه لمح ليالا ناك الف ىبأ

 | لاقف | ممسف فاو: قاس ةليالاك 3 ام.دنه تلاقف نيتشه ات ءاكو هيقاس ن ظ ئدنأ قربا ءاضأ

 ع 0000031 لاابمل لاقو نازح ايماطا ع داجيللا ع يعرف رش رداغ اقاسااه دنها

 هلوق امن. دئاصق ةدعب سدقلا وما ا يتراف> تئرب دقو كموق ءالؤهو عضوملا اذه ءارو

 هل ةديسق يف ١

 ١ نارغح قولو قاع ربا 0 هطهرو ريوعلا ل ٠“ ند روع

 نار#يوتارفلانيب ماوراسو * هلها عيضملا 0 | ودا اودع

 انراد رفع واو ر عدو اع مارا هللا حق .الا
 ائاقدر#ذارححبابيدل * هطهرو ريوعلال عفاولعفاق

 ١ لاقرم نبأ ةيراحو ليئ> - ينأ عم تناك ربوع ن 0 را ةصقلا نا هري> يف ةييتق نبا لاقو

 ماقف هاو رجح لام ا هيلع تراشأ هتنباناو ينالعلا ريوح نب 0 5 تناك لب لاشو

 اذه حقا ام لاقف هلوق لثم ىدصلا هباحأف 0 0 نب صاع نا الأ 4 مْ يداولا لخدو

 | اعد مل 5 اذه ناك لاقف هلوق لثع ىدصلا هباحأف قا رب وح نأ سعاع نأ الأ حاص 5 هلوق نم



 ع(

 | مد ل للا ا
 1 هعدجد يي ”ازداام ردعاا هللاو لاقو هأثق ىلع ىات كو ترشو اه ءاتحاف مَع ند ةعذد# هتثبأ 1

 تناك 18| اهرب همك و كافكا فاو فاض وياك تب رام.هللاو هتنبا تلاقف نيتشمت ءاقاس تناكو ضع

 ار كك || نيبوقءيو هيبأ ن : ء يباكلا نبا ( لاقو ) حبقأ ذقنيح هللأو اهرد انواخا

 قا نؤرءلا ثعف كل 3 ا” 5 باغتو ا 6 ىح لتر ا سمقلا ا

 0 ناك اماف ا 3 ءاماع 326 مهرذنأ يذلا ناكو ةنانك ىب لاا م |

 ل ىف رعّبعمأب ءاياع م ْط لاق
 إ 5 هيلا تءحرو ل 5 سمدقلا 0 كود 2-2 وأ هللا و نوعاعت

 | "يما رك بالغلو 3 0 نك نسق و وره 3 لَ ِق اولعذف ةناثك ىب أوءاعت ذا ليلب 0

 | ثتحر مامطأ تار املا كالا راثاا 0 مم ةه حالا || ص وذ 0 يف! .ينإ مس وهو 0 ىئ كا

 مهلطاف هر كنودف 0 0 نءالا تيبأ د تلاقف ةنانك ىنب نم زوج هيلا
 كلذيف لاذ كلت ملي | هونافث ا 8 عبتف نسال راع دق مولا ناف

 اوباصإ رف ءافشلا اوناك سه موق ل

 تاوعلا ناك اي نيقشالابو #١ 5 ىنإب مهدح مهاقو

 باطولا رفص هنك رداولو #* اضيرح ءابلع نولفاو

 ندد ع ةفياذ 3 ) 00 ( تا 0 رح 0 هاك 55 2 ينب ع ع

 يردوا لاذ دع ور نا لاب تاطولا ةةس هلرذ نع سلو كام الحر تسل ١ مالس

 نركشا لش ناكل ها ا 0 نيللا نم ةلاطو ترفكف نبا اوتار

 | مهقانعأ عطقو هل تءطش دقو 0 نيالا نم ارفص باطولا 0 1 نم [ردض هي
 بحح  ةدديكتشيم .نةنمين د هكيفع

 لالا زجحو مهف ىلتفلاو يح رجلا 0-3 3 اقف .مهلادمف ءاملا ىلع ن وماحا نأ ويوم حفلا

 لاق كر م تدصا دق هلا واكو ف وعملت نأ ا 0 اقادح 53 تب هو مهي

 لحجر كك او 0 كس ىف ند مهرغ ن : و لهاك يف 0 0 و ا هللاو '

 نأ لاقو نب ريم 0 مك ههحول اير اه ىعمهو هدع أوف ا 1 مولات اوهر 5 و موش

 لا رسل يف لع را يللا قا ءا نأ ينالكلا داع يدح تكلا

 هءامعاو هربأ لق دعا كلذ ورار ا ل 0 2 و ردت نو هدمت :

 اة تدهو راشاالا قيد ضو هقرب ردا هبال هفياذ دكموت ور 2 هكدب لها كله 0

 4ك ودملا 2 مش انامز 5 10 اساف هيلا ألو هلاح ق قاعأ دو ك0 روص 00

 ةيش نب رمتو ىدع نب مرطاو ياكلا نإا 0 مي

 نك ىلا كلذ هروذ نم 2ع 0 ىفب عارأ نم باغلو لاو نب 000 ع ف ةماتق نو

 و ريك ادن رم يب د ليقب كرا اةاربحو نع اوذا اولاقو هورمونب 5 اوبأف 5 ةؤشدزأ رصتتساف

 نيمح نم لخر 1 هاله افقد ىف ىلع تمس هرصنخسأف ةبارق امهلب 0 راش ندح

 2 0 رو هل لاش ري و لدحر هلع مقل ماقو مم مرعدفلا ي را ليحر لبق ا تامو

 لاقو فاريضنالا مه َىَخ هياع لوطو سيقلا | ددرف ءادوس لوا تاكو ميما



 لمرقؤل ًادينع 0 ذاو 3” ان 5 ريخلا 15 رهوعدت ن م ذاو

 ١ ىلا م راسف الاحر برعلا لاق ند را بر ا ند هان هعسو شد ءرللا كلذ هل 2

 : ةيالاث يو هحادقب 0 0 ةدصلخاوذ هل لاقي 4٠ كفل - رءال مم امو ةلان داب رهو ا إب

 ٍ يات ل اهلاحا 6 * هانلا جرن كن طاحا مل 35 ىهانلا جرش اهلاحأف صاب ريملاو يهانلاو 0

 0 ” يناقعام لق كوب اول كاك نظا تادصم» لاقو مصلا ه>و أ 5 ب رضو [عاقنكاو أمعمجف |

 ظ] 4ملدهو مالسالاب هللا رما ءاح يح حدقب كلذ كعل 2 مسقتساامهنا لاقي ودسا يفاب اب رفظف

 ٍ ءارمودايا نءهيلطيف سويطلاهحوونمقلا ل ىلطو رذنملالاو اولاق ىلحبلا هللا دبع نب و

 ا ريمح قر شنو هب ةنلط ف مهح رس هوا الاخ 5 شحن ناو رشو | هدماو ةقاظ مم 3 و حوطو

 00 ت ركاب لون يتح 10 0 ناك. 00 ا ل

 ا نك لوبذلا ماو قيرخلاو ةئصحلاو ةفاضلاو ةضافضفلا هس عاردا سيقلا ىرما عمو 3
 00000 ل تايط نإ ةيرطا دلع اوبل املقفت كلم ةرعااكلم ”اهتوثزا وير زال لكا

 "0 بقا زم اعد رداسأق رارلا لك ؟ ىباهنل مب قرا رطل ا دعر دعا نيكي تلا
 هعم ىتإ اك لامو حالسلاو عردالاو 0 يرما تذب دنه هلق ترها نا واع نا 2.

 ديس يدايالا باضلا نب دعس ىلع هليق لزن لب ليقو ىط ا ف عقو تح ههجو ىلع جرد

 اهقلطف سبقلا "ىرما يأ رجح تحن بابضلا نب دعس أ تناكو يبلكلا نبا لاق * هراحأف موق
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 ٌؤورعا لاقف هب هسسن قداف هشارف ىلع 1 تدلوف باضلا اه-وزنف فرعنال وهو الماح تناكو

 كلذ 0 نقلا

 رزملابو نافملاب ايلعودشيو * اناا مايو دعس مك

 رجح نمودب زي نموهلاخ نمو# الئامث هبا نم هيق فردو

 زد داو كااذأل اد ركلو 8 1ك ءاعووا اذزءاو اذن ةحابب

 لوقيكاذ نمت نب ىلءملاهل لاعب ةليدح ينب نم لحرب لزنف ؟ 7-0-2 نم عقوف هلع لوح مل

 ماش ن هن عئاولا لع تل هع لكما لعتلاوو هدا ينك

 ماكسلا كلط لو ال ف ندا لعل قاردلا كل قاف 0

 مالظلا حيباصم مآ ولي * جب سافل فسر 1 ظ

 7ك اودرطف دز وب م ط لاش 1 نه موق أد كانه الإ ذختاو هدنع ثراف اول اق

 ذئايح جركل نوياع قاسنل ع همه ذب 5 9 اك بويل دنع ةديقم لخاور سقلا ا نعال

 ةليدح را 0 هل اوءلطيا لحاورلا اوكزف مدي رش ذل جرت "ى اننا نه لزق

 كالذي لاقف 'ىّش الب هيلا اوع> رق

 ردللا يح زا ينك و داع ةزالا يعن دع
 لحاورلا دحام ثردح 0 * هنأ رح> ىف حيصايم كنع عدق

3 
 لوش عل اق | (ئغع فرغم ند 3 ناهس وس هيلع تك مق
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 يصحلا ٠ مرر و 5-8 0

 1 ذكموي يصاعو الب 1 0 0 نب ضاعن لزق جرخ - دلل هاش ام مهدنع ناكيف ظ

 وضعا اعفف هلامو هلهأ ىلع هنأغب أ مهم * هللا ءاش ام هدئع ناكف هرئارح نم هءوق 0 دق 5

 : 55 وهو هب 0 صاع 0 هشن سقلا

 نر 0 هل شقر ل- 0 5 تدر /

 سمقلا ا ا كيوم 6 كلوش ف سمع أع ناكو

 الالحتو دنه ناءظنو #* اه اذاطأو ادنه ىح الأ

 اهل 3 يسفنل ىل واق #7 هزل لك يبن تنم

 اهل امإو | خلع اماف #* هلا ىلع يش قا

 . اهمدم 5 يفءاساخا|تاسالاهذهيورب نمسانلا نع لاَقع نب مراد ن ع لاوس ىبأ نا عير اذكه

 اهلارس عمدلا لضخ أدقا اهأام الا ينيعلام الأ

 يب نملحر ىلا لقا ةةلفغت هلامو هلهاو ة ىلع هفاخ وهم كلذ سمقلا ٌؤرمأ ف امل أولاق ا

 لزق مهدنع رع 6 هل> |نم 'ىط نيب ب را تءقو ا ف هريخ ف لاقع 3 مراد لاق ةريشك |

 لاقفهسغ ,ءتاذيرب يتح راوخلا 4 نلطف ترام نب رئاخ نب ار هل لاقي ة ةرازف يب ع لحجر"

 تدك دقو فرشاال 5 ند كلم ل 97 كلمت ل لك ْق كار ا قل ح> نإ 1 ير ازفلا هل

 نول 056 نيبو كيو مهم نوصح نها ال 7 لع يدا || ل ىط راد يف 0 ماالاب |

 ةلدش كت الز زا تعلو 1 00 تكحو 0 تع ح دقق دلب لع قالدا او 1 شنق ل «٠ نايوذ

 ا ذافوسو ءامك كاوعتلا لاو ه0 ا وك :أه أف هيحاص لدم و

ْ 
ْ 

١ 
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 لاقدب ل حو صدقا ٌقرها هل لاقف 0س نيصح ندح يف وهو كييف م :تاددقر يد 0

 ةعات :ةلارد الاوعتادع 7 العا ءاروكلناكام طعالوش اهرخا نا اذهو 5 و لاق 60 ظ

 ثدرأهلوق 29 - نالملا ا نم هجولالوالاو كلذ يوسام كلظن الون تفتك | لوقي ريسيلاب

 كلذوذوذشلا ىلع ادهاش جيرصتلا ىف يناثلا هرطشدروا أو ةيفلالا دهاوشن م تيلا اذه ١ ا كتف |

 | ةسمحو كلذ اق بحي اهنم ةسم يقلا ة دشعلا مضا وما َريَغَف ةرمف 52 3 عراضملا 0 دل

 نسي هن لكلا فوك ةرااتبس ىع كلذ ف يو عرمتا بحاس دق ثلا زو

 ا ةمجملا ءاخلا مضب ةسابخ + لاق ملا دحاوةسابخ اهم رأ لف ىف لا يورو حبقيف نوكي ال ةرانو
 3 مه خلان ةسايْلا ىرهوهلا لاق ةلدم نيس فلالا دعو ةدحوملا ءايلا فيفحو

 145771070072717 1 1015159 1ك 1 ل ساب ١ نا 050154 0 !تط « قتلك ل تل ل 0 م هت احل سو تح 0 ع عد حن ص وس عمم عع ص ا ع دعس مسح



 1 تر د وو و ا م ل و ا ا ا ا د اع

 هةر ١
 ك0 اك 7 ؟؟ف؟فبب ب570 يبل ب يبست

 نمر ازفلاعبض كب عيبرلا هل لاق 2 ةرآ رق يإ ن* هلحر 7 هيححصُ هيلا كالصوب نم ىلا كلسوأ

 01 لات ريشلا هلي لاودتلا" نأ ىرازالا هل لاق هنلا راض املاف هطسرو هلت لاومتلا ينأ»

 عيبرلالاقف ل 5 يعي نسفلا قرح كاقف اراكش[ هلا
 قازااضيضحلا يفكتمءانغب * ىتتلث نيح يا ةيئمال لق

 امف لوقي ةليوط يبو

 قايذلا تير لولا ىلإو * ارخافم صاصل اى تينأ دقاو

 قهرم 31 مراغ يف هتثح نأ * ةحاح ل لا يا

 قي + ًاقباسمراكلاىوحو # ةليضف لك ماوقالا هل تئرع

 ٍْ سدقلاٌورما لاقف لاق
 قرطآ كلذ ىل# كن ملو انهو * بنجم لوط دعب دئه كتقرط

 هناويد يناهنودامو نيب اهفديلوتلاو سوقلا "يره امالك لك اشتالاهنالةلو>تماهن ظاوقلي وط ةديصق يو

 مف كلذ نما هنع ىور نم هغنض لا را كو هن المراد هعئنص امثا ماو تاّقثلا نم 1

 [ءافةيم رمةيشح و ةرقسب مه ذا قب رطلاضعبب اوناكاءلفهيلاسمقلا 'يرءابىرازفلا دف وفلاقانهبتكت ١

 : أ نممط اولاقف لمت ىن نم نيصانق موقب مه اذا كلذك م نير هباحأ اهلا رظن
 سيقلا وما لاقو ًاميمح هيلا اوفرصناف لأ وما ناريجن« مه اذاو مهل اي
 بيسي مسن سا

 هرتق نم هيفك جرخ #2 00 2 مآر بر

 هرو ىلع تان عم. #* مشل ن ءاروز ضراع

 تائان ت د

 هرمد يف عزبلا ينأتف * ةدراو نوح وأهلا ذا

 رقعوا.ضوملا ءارإ د | ارك اهايرف

 رش قرأ ل اك ا شدهر

 رد>ع> ىلع هاههأ * ةضهان شير نمهشار

 5 نم دعالمهلاتدا# 0 يمال وك

 3 را ىلا هلب كا ناملا باطدنا مث هللا ءاشام هدنع ناكف حارب هل سامي يف موقلا لزنأو مدأ

 .عاردالاو 1 1 هدناع عدو :-او الحر هل دحتتساف رصق ىلا هدول ماش | يناسغلا رمش 1

 همرك او هلبقف رصيق ىلا يمنا تح ىضش.هنع نا ةيواعم نن ثرا نب ديزب اهعم ماقأو لاملاو

 ' ا لتق دق شدقلا وما ناكو 00 دس ينب نم لحجر سدباف ةلزنم هدنع هل تناكو

 0 -مفو ا 5 ًاشيح هللا مخ ردي نامث ًايفختسم ماقاف مورلا دالب ىلا يبا 'قيح سا ىو نما هل

 نان الو رد بغ موق: ترتلا نا ا موق رصصيقل لاق لصف املف كولملا ءانا نم ةعامج

 35 سيقلا أرما نا حامطلا هل لاق لب يلكلا
 + لا

 تأ

 ةقا ْقد 5 را لزتاف مهةح مول فرىعو رعشلا 0 كاومملا لع اومدق يح موقلا ىذع ملف

 ! كافور ةيسحتتم ا علا مظا



 ا

 ناك لا ها يعدت مورلا دالب نم ةدلب ىلا راص املف لاق

 اقف «ةيعأف هماع هليل ردنلا انك ةريغدقل 2 لمحي للحرب وه اذا ليالا فوح ىثريس وهاهينفا

 ناتناماو ةقانلافالخاف ةمبرأنامأو ةلكلا ءابطأف ةئامت امأتلاقف ناتنثاو ةضيرأو ةساكام 00
 لعق لاح ثالث نءاهئايال هلأت قاولع ىتطرشو اعلا هجوزف اه ب أىملا اهططنةأرملا ايدف ١
 كلذ لعفت سا رع فو تاع ريشعو دبعأ ة 00 ا ند ابملا و نألعو كلذ اه

 8 ةق أهيم ءاملا لعام نك ا 6 5 0 0 20 ل ف اهسلو ةلخلا 0 3 املا صعب ْ

 (اك)

 كالذ يف لئاق وهو اها_صاوبو كتبا لسارب ناك هنا رك ذ شيخلاب كنع فرصنا امل هناو ىهاع

 ةساوتتم ةقودس شو 8 ديس هللا ديف تاسع اهيطق 00014
 أ نهلب اهسبلاف كيلا ثلصو اذاف كل ةمركت اهسبلا تنك يتلا تاحب كيلا تاسوا يناهل لاقو بهذا
 مسلاهيف عرسافامب هرورس دتشاو اشيل هيلا تاصو املف لي ىلا نتكاو را

 كلذىف لاقو حؤرقلا اذىمس كلذلف هدلج طقسو

 (١)اسؤبا سيلب امم يسال * هض رادع نءحامطلا مط دقل

 انشا: لطفا نيفت اينكلو < هنو توع نيف اا اوك

 مط د ه رفح سم ةيطخبر
 «٠ م

 6 رد تسد

 ' 1 ضراب تلح # هريخحتم ةلئفحو

 ظ اهنع لاسف تدانع هل لاقي ليج حف ىف تفدف كانه تنام كوللا ءانبا نه تارضا ريق قار

 لاقف امهقب ريخاف

 تيسع ماقأأم ميم فاو »ف ترف راولا نا انتراجأ

 تيس ب رغال كينارغ ل و #* ا: م ناس نع اا نتراجا

 | .كلمادبغ نع ديعس نيذلاح ن نع مساق ةلا ندم 0 كانه 50 م١ نيج ىلا نكد تاممت

 ةاووكلا وجو نم قبح نع ىلا لسرأف ةفوكلا ةريمه نب رمعءانيلع مدق لاق 0

 ملا هللا حاصأ تاقف 'ركارأاإ تنأادباو ةنودسا كنس لرإلت دل 0 500--
 ا جور نآةيلأ ا مقلا 1ع نأ" كلق قا ثيدح ل» لاق لطاإبل 00 ما قا 00

 ّْ رشعةعبرأ ن واق اذه نع نطاع اذاف ءاسنلا_طخم لع ِ نيتنو هك ةضاعَنع اهأس قح ةأرصا

 ديعلا ليف بصع ند لمع او نوس نم املا يدهأو 5 رملا ىلاهل ادع ثعل هنأمح

 1 الومزعأ هات |امو ا يدع اهلا عفدو اهخأو اهمأو اب ا نع اهأف فولخ مهو أ رايح ىلعمدق 8

 1 هكا يعارب يم > انا و نيش 0 ترهذ ضان 1 رش دعو ادب بهذ ينأنا

 61 كه ذ ين نا اهوق امأ لاَقُذ هريذاف هالو» َّ مالغلا م دقف اينعن مكيءاعو ناو تفشل 5 ناو

 هناَق ل يأت هذ اطوق امو هم وق ىلع 0 فاام بهذ أها نأ ناف ع رو دوسو د عل برش
1 
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 عل ىاهاجا ناف مثلا عار سانا اًطوت امأو ال لا 1 ليش تيعد اهعا نآل قسم
 قشن اهب تثعب ىذلا درماا ناف ثققنا ؟ءامسزا اهل وق 3 هبحوربل سمشلا بوحو رظّتتي ووفءاعرب

 ا ىالرلا كاقف, ىدحات امل ام تتح :نذالا نييحتاناف امضن مكيءاعو ناا /وأ 5

 نييحئلات>تقو تقشناف ةلطا تر شنو كلي نباينا مريخ اف يمد ' نعول ف بررعلا ءامم م: -

 الزيمالزتف مالغلا هعمو اه 0 جرو ليلا ق ا قاس مث كاىلوا لاقف ءاملالها اءْنم تمعط 0

 ل ةارملا يبا يح جر>و ريبلايف مالغلا 4 يم رق سقلا و رمأ هن اعاق زدعت 5 ىلا مالغلا جرخف | ا

 ظ نكلو الما وه يجوزا رجا هللاو تلاَقق كح وز ءاحدق اهل ليقف اهحوز نأ مهربخأو لب الاب :

 ديراىنا هيلاتاسرا تحبصأ املف مانقهل اوشرفف مدلاو ثرفلا دنعهل اوشرفا تلاقف برشفهوقسف | ظ

 أ

 أ تلسرا مث ءا>اهلع اويرضا وءارما ةماتلا قوف يلا اوسرفا لاقو ماني نا يناف مدلاو ثرفلا دنع |

 ضءاحلا وذو ارزاخ ان هو4_سأ:تااقف اولعفف امادو 500 هوءءطاو اروز> هل اور ْ

 كاديدك جاتخم م 0 تلاق كايا ىلسقتل لاق كتفش ا مث تلاقف تّدش امع ىللس لاقف كلأسا نأ

 - [/ مكسبا اودشن دسلا مكبلع تلاق كيا ىكروتل كق كاذفخ جاتخي مف تلاق كايا يمازتلال كاق |
 2 1 0 1 ا 8 ل رق ريبلا نم سقلا ار وحر كا موك لاق أواعفف هب

 هل اورحا نكلو الم 1 يحوز وهأ ردا امهللاو تلاقثف كحوز ءاح دق اه ليقف هيأ ىلإ نفر

 | ىبأف ءاحعاملاو 0 ديكلا كا لاق كلدب ا او 0 مف | ماذو اهشرك نم هومعطاف ازورخ

 هل اوشرفا تااقف ةئيرلاو فررعلا نأذ لاقو هن رمل 3 يناق ا ان هوهس ١ كلا لكلا ذا

 كام عادم | 2 للف عك اع يل- نأ اهلا لسراف ثالغثلا ل ١ ف كيع يتاطل رش لع هلال

 يضك را لاق كاذهغن جتا ف تلاق تا ريا يسال لاق كاحتك جاتخم مف ت تلاق تاعشمغملا يبرمثل لاق
 ا هقلا 00 د هولتقف كم 3 0 و هب مكيلمف ي رمعل يحوز اذو ا تامهطملا ْ

 ا 01 ناواورعانأل كئيدح دمي ةليلا راس يف د ىف ريخ الف مكبسح ةريبه نبالاقف
 هطخ ةباوث نإ 5 ا 2# يدح 0-5 نم ( تعد ( را يىلرحأو انفرصناو ل 0 ا

 دمحا نب لياخلا نا يوحتاا هو لاق ةدسع فلا نع ديعد نب نسا ىنثدح هللا هر

 ١ مهفنايشو لو, 5 ب لئابق ن:لاحر 1 ةم دعب رحح زب سدقلا ؟يرداىلع مدق لاق هربا

 ةريصن اذ ناكو امةمدسأ يب يف ناكو 1 نب ةصيقو صربالا نبا ديبع هعنبا شادخ نب رحاهملا

 ' يع الف ثتعلا نه مدلب فاك اطيحم ناك نه هل كلذ فرع ايام ا رومالا عقاوم

 مهرضح ن < لا امال مونع بحتحاو مهاع لاضفالاو مهءارك اب مدقتو مهازناب رمأ مناك

 ْ مهلا اولاقف . ةديعلاو حالساا نم رحح قار ىفام جارخاب لغش ىف وه لاقف هك لك -

 7 ]|| مملع جرش انع كلذ غييلف طرفام هب كردتو فلسام رك ذ هب يمانت رمأ يف انمدق امنا أرفغ

 أوماق هيلا أورظن اء ف تارا قالا داوسااب مح هذال ترع كك || تناكو ءادوس ةماهعو محو ءاق يف

 هلآ تالق همانأ 0 امو سهدلا فرص ةفرعملاو ردقلاو للا 2 كلذ ةصيق هلا ردو هل

 تقاورعا كركو :كيدستم ا 0ك 32 2و ديدالاو لفعأو ريع ىلا جاتحال ثءح



0 

 ١  02نم هيلع لمحام لست# ليتح كر كالصا ٠ ةوفه نع عوج دو هزل ةلاقا 0 0

 ْ | يف حفصلا م 0 مولا ةربسا و ع لا ةامضق نم كدنع تدع وو كيا تءحر آلا ةباغ ىلا ممطأ ْ

 : و 0 كالذي ةدنك نبع مو ن . تان اراز هيفرر حمم يدلا نيا املا ند ناك يذلا

 || يده ناك ولو كلا بيطو دولا ءاخاو ميركلا نيسبللا قوف ةمعلاو ماا ناك عراب فرسثلا [

 || لويس هب يضع ن ياو هن كلل حس لج هلثم ىلع انعار ؟ تاذب ال ءدعب ةيقابلا سفنالاب كلا |[
 ا كيلع تحاولا ف رعت نا كالذين تالاحلا دل "لادا هل اصقأ قحاب ا نا يلع دلو عجرأل ا

 ءلطدقف نودع تايركملا ءان يف اهولعأو ان اهفرخأ هدأ ب نم ترا نا امك فا[ ١

 ظ قدح 0 زي نجع كلع نحشما لوغو لوقف هد رده يئانم كامادح تا رغش عم ت ته لن: عرج كيلا[

 [| أ ةيحلا زواجي فول يهف همم ن ميسا قا ند خرصان الاوا ماقتنالا نم هك الا هتميخس

 ْ انعداو" نأ اماو ءا ولا ىلع قحألا طل .7 هددر مل !ماف>ا يلا بضقلا هب تءحر ءادف كلذ ناكف |

 لاقف هسأو مقر مث ةعاس ىف لا تانارلا قوق حلا هقضو رالا ليه وحلا مضت تح[ |

 ةيس كلذب نادك اف ةئان 3 الاهح هب ضاتعأ ع نال ىفاو و مدا قا حط «تئفك النا ب رعلا تماع دقل ا /

 [| امساب مطعا رق نلو امناومأ نوطب يف ةد ا اجو دقف ة طنا نر 00 ديالا 7

 ْ أ ًاقلع ةئمالا قوثو اكنح بولقلا ل٠ 2 قالذ دع نم :رم ةدنك عئالط نوفرعتسو'

 اسوفتلا اياثملا هيف مفاد ل يف ليلا كلاح اذا .

 ا برحو ناو هوركمل رارتحالا قش و رايتحالا ءوساب فرص لب اولاق نوفرم< مانوميقتا ا

 ا رطغ توما ق 1 ف نا * تدغناتوملا مح رككلا كلما

 | باكو ةدك ناسرف نع اهاحد كل فشكني اديورف هحوتساال اوال سيقلا ؤرما لاقف

 || ينربخأو هنأ نع قدسا نب داح انثم_> لاق: يجزالا يأ نب دير نيدحم ( قوضأ |
 ! ىارهح نع ىح 0 0 قدح قل ع هش ىب م انباع لاق ىبيشلا نساوب نإ ليعهسأ

 ناك اه 2 قحشسا ن ء ةيذادرخ نبا نع زيزعءلا دبع نب ىلع قرخأو هب هين نع قدحسا نبا

 هنوص يحدسل و حيجزرلا ن 2 ءفاف ةزكل هماودلا « مالم 3ك اهعدو ةريبره # هنوص يدا 1

 تاصقعم 0 الملا ال نأ ف وس يسال يع 0 0 الا

 ران 1 نع لالا يدب ا / 5 ادب قر ءوص



 50 ارت ا ا او 1 ل

 00 ازابخأو تاودالا قا ةنلسنلا 5 37

 5 محاو نال تناما دغ- ةأغ ان 5 م عر

 ْ 0 يخت .# هتبوت ءاوث :لو ىف ناقل
 . حاف دوسساو مر اتلقف اط .# اعمامش دور ٠ ءافيه. ةلتمم

 مطانعمو اه تامل نما عما ةتبزإ فاض نوالا ا هجوو ١

 هيستيوت : اون لوح ىف ناكدقل هلوثو ًامو>و م محو لاش نري نم قارطلا كك اصلا محاولا |

 00000 يح اجر نر نم الفلا وث ادق هجرت لوح .ءاوع قف ق6 دقل دار نو فوكلا كات
 أ 0000 ىقعألا لوق تعز ءالعلا وزب ورع وا. نكي باق“ نينو نح مالت ب دخع نع

 01 را كاق حسي اجو الو يديد فرعأ اب لوقيو ادن 6 تيوتا ولو ىف ناك دقل 4|
 أ راطوالاو تاولاو براملاو تانابللاو هتبون لوح ءاوث يف ناك دقل هائمم لاق هناف ةديبع ءاامأو
 | لاقو داوسلا ديدشلا.محافلاو ىظلا ميرلاو رصخلا ةفيطالا ءافيطاو قلخلا ةننحلا ةلتبلاو دحاو
 انو ةللا دارب ناسح تالا كاقن انيك كالذك لوقت نرعلا نكلو .ةدحاو ةلاطةاعاوناط تان:

1 

 2 5 هن هلو كيحل ءامدلا و يذثعالل ر ءشقللا نا ورد اهدد أوو ةراوعاالا مر مداعملاو اه ا أو>

1 
 هالو قدا ن 000 !| ا - يف ةبانسلاب كدان 5 فيه 4 ماودلاب بقلملا وهو ا

 0 0 2 9 : 1 : هذاد رد ناو يماشطلا نع 0 ليش

 ْ 0000000 د هيلو تعال راخأ 20

 "00011 ةيضان دن نب قرع نا ليحارف نب لد قف راع نأ نوم وه :ىتمألا |

 ظ 9 ىضفأ نب تنه نإ طاق نب لئاو نب ركب نب .ىلع نب بتص نب ةباكع نب نصملا ةبلعل

 1 عوطا ليثق لدتح' نب ا هبال لاقي 08 ريصلا نأ نكو را 1 7 طر ةعسر نب 2 ب هليدح نا

 ”ا1] التاق للا نم ةءظع ةردبص تفوق رطانمدقلظتم اراغ لحد هنال كلذب ىمَس |

 أ تاجات 0200 5 نب نما 2 نمهموق ن موهو ور« همسأو ما ده هنأ ل فعاد تاق ١

 0 م تل 2و * ردح نبل عرزلا لكلا

 ةيف ذا ه.اع : عمج كلذ 0 ىلع مدقشو مهلوُلو هي 4 اعايلعا 0 رعش نم مالعألا 2 وهو ا

 ' نماثلا ا يودلا نع تاس لاق مالأمسا نإ بات نع ةفياخ وبأ ( ينربخأ ) ءريغ يفالؤ

 ؟ اذا ريعزو تهز. 0 تاغ اذا سمقلا وسما لوقأ ينكلو هن رع لكي ل“ ىو ال لاك

 ٌ ملأت نعد نب ةفيذح نع هيوروم 70 ء رانمع نبا( يئوخأ ) بر ط”اذأآ يتنعالاو غر

 ع ع يناكلا نا نع خابصلا نب ىلع انثدح .لاق دم. ينأ نإاانئادح لاق ّي غيت درك

 ا [ لاق ةلبق ل ؛ اولق ةليبق م اد نغاش | لاقف سانا م 30 00 نك ينأو

 , نيلادع نب دعأ ( ينرخأ ) ناسح 0 ذيأ يوري كثبادح ا ند



500 
 لاوس ا ع يس ب

0 

' 

 ا

 0 عجم :يمعألا مك ب5 نم ةدي .ءونأ لاق لاق هيث“ «نب رم ان خا .الاق يىرهؤلا زيزفلا ديد ا

 برملا ةبءاتص هيجل تل رغأ |١تناكف ٠ روش ْ ينل ناكو دال 3 يهاقأ 0 عما 8 هءر رهان كك ْ :

 ١ ببءوس كوش طقرالا ا تماوبس لاق. ةيش نإ نم 1 كح الق يرهؤطلاو ئاوملا ) ير 9 ١

 يق | لاق عيفش ن نع نع. .فدنخ نء.سارف نع ةمصع نب ةذع انيدح لاق ةيوروم نبأ نع رامع

 هيلع ىربم بنج نع وهو رح تاداعتم هماع هلاخو هتلاه نما لجو اناا ان ذأ . زرخج قوسإ فاول:

 ٍْ يرفق مسمع أ ص أخ يم يرثات ن 0 يبرءاش َن 0 لاوش وخو هيام ل ظفو 1 5 لخا

 ا لئاونب ع ند ىلك»نرإ بخ ني ةناكع ب ةمأ م ى تاقار لق 00 تلق اللاعفو ًاددعو 1 0

 ٍْ ليفاذه ن هه تلق اير اه ىلو 2 هم رذاع ما نك يك 00 فم 6 هللا ىلد هللا لوسر نأ كغاي امأ لاقف

 إ
 ١ نإ كب ا يلهملا سهل كا يح ( قيحأ ) ياكل نا هس نذ -0-- ةرارز نب را ا

 نما ل .وه كا 9 ءريْخأ كلذ سلو يل ناونف كانو . ءادجهأا و ححدملا ف ا جايا: ا.هلاوط '

 رع تدع لح مس صح

0 

 اذكن ءالوباذكن مالو نسا :عسذأ نم فرت بن 1م ف ياللا حالا انلخ
 | ساما د نر ).ادهل وق هب 1 -نب ري دز ون #3 ان مدس و تما :اه 1 ءانشالا

 ا تعمس لاق يف ' يف ريذعا لاق ري ين نب ليع.سأ 8 ين 0 لاق فقادوي ى ىو ردو لاو يديزيلا ْ

 ا لا ؛ نآوسم نا يئثاا هصرق ونا يري يلكلا نت ماشه لاقو يذعالا مد العلا َ ورد ابأ :

 ظ لود يذلالاق ننائلا روكا نم لكس ةساك نأ |

 0 ايف ريحا ل نب , ا 5 لاق ي ىنادح لاق ب ا نإ: د 18 ( يو عل :

 ١ لاَقف ا ف تي 2 4 د بأ م 10 8000 ل تد ١ نا 0 ا

 ا كلأسب ا | ا رفسهاش ع نان نم ادا ني 1

 تح وم ساق يأ 0 هلا 0 اذرط هج 0-5 نول + ناب ىلا هب بعألإ 0 م أ حابللاو

 امنا تدع .صا ْو 0 د ةءاعدع رفناك مك ا وأ 1

 نب نع اميح لو زاروا دعو ا اه>انص يثعالا كالذ من كاقف نئاناا رعشا نع

 هتيش يفاذ يثعالا رءشب مكياَ لوي ءالملا نيدور انآ تءهس.لتوقي ةديع انا تعيس لاق هيث

 هاي درع ادي لاف 0 دنع ني. 1>!:(ينربحا) كركلا ىلا نادل نيام دسم 0

 يلكلا نإ تبدا اذه يورو جح ةرمدبلا لهأ نم الحر نا'ينئاب لوقي ةديبع انآ تعمس لاق

 ريس .اليناذلاق بح هنأ ةريصبلا لقا م ل>ر.نع يوجالا ةيواعم د محزلا دبع نب تعش ع

 يي وهيلع بهذي وهو هءاط4دمز دق 3 ىلع 7 كاش ىلا ترظن ذأ هب اخ ةلي فق

 , : 9 و رهررعو

 : 1 2 اه ل ل م لةه د 4 0 م :ةاس لله ١

 | لاق بلاعتلا بانذا هيدي نسحب سبل هنأ الا هل وهو يللا ىمبي يذلا تيبثاا 0 طأ حابللا

0 



 لوش, ىذلا لا اذعاب سائلا رسشأ نم تاق هب تسنأ ىتح ًاحارو ايها ىلع هدرتف هما
 لثقم باقراشعا يف كيبوب * يبرضتا الا كاسنع تفرذ امو |
 لوق, ىذلا لاق يناثلا نش تلق سيلا قلما لاق وه نمو ثاق]

 رد ءاح نا طفلا كلكعو # (؟) ناس رح 1 م٠ رملا د د رات : ْ

 لل وه يذلا لاق عراذا .نغو 3 ةفرط لاق هلو نهو تلق ا

 ا | ريمسلا هيف تن 9 ركر فميلاب سس #2 وردعلا ءادردرب .دربتو

 رام نب للا دبع نب دحأ ( ينربخأ ) هب بهذ مث يثعالا لاق هلو هو لق
 || وبأ ينادح لاق

 0 مالحسالاو ةياوارلا يف رمشلا | ركل حس راش ةيواز يديعلا نو ىلا 3 يد 9 لاق لاق ناب دع |
 ١ أ
 || مذاتسأ قطخلانب ريرجو ةياماملايف ءارمعلا ذاتسأ ةبلعث نب سبق يب ىثعأ هب نمانلا رعأ ن نو

 أ "ولن عائيعالا يمدشلا لاق لاق يني رلا اند لاق قوليؤللا نابعلا نب دم ( فرخأ ١ مالسالا قا

 ١ هلوقفث ِ ل 01 يان 5 سانلا مجشأو ثمين ف اناا كخأو كدب ف سانا"

 لج ولا ولا يشع م انيوطا يشع #2 ل وع لوقصم ءاعر 0 ءارع ا

 , هلوقثتعب 0 نأ :

 لج رايشلم نيرو كف نير ب اهياز هانم ريوس كاك ا
 : ٠ هلوقث تدب مجشأ اماو 1

 لزت رشعم اناف نولزنت وا * انتداع كلت انلقئدارطلا أولاق

 ْ يدع نمل يك ةرلاق دبس نأ تاج 0 روم نبا انثدح لاق ىلع نب نمحلا (ينربخأ) |

 ٠ْ لوقت يدلا لاق برعا ارش ء لّئس ةيوارلا دامح نأ

 ظ ناح اينووار زن هدير 6 اكتب نا ' رلا بضق م ا ظ

 | ةوانم نادم قتدجن لاق يزذلا ىلع وبأ اند لاق'رامع نب هللا بع نب دمحأ ( يسأل ا

 || ةيوار قم نب يحي يل لاق لاق برح نب كامم نع بلغت نب نابأ نع لجر ينئدح لاق:يدنالا |
 ديما لاق ًايثم ديبل اكو انردق ئشعالا ناك لاق ار دعم ناكو ايدابع انارصن ناكو ىثعالا

 ل تأ ءاش نمو لابلا معان *# ىدتها ريا لد هادا نم

 ْ ىثعالا ناقو أ
 هلكسرلا ةيؤللا لوو ل عيرلاو ءافولب هنا ياك

 ظ مم قيرخ مننا ناك ةريخحأ يراصن نييدايعلا لبق نم لاق هيهمله ىشعالا ل أ نث اكلك

 ١ يئايرلا ساحب يف ةعارش بأ انكنع لاق يديزيلا سايعلا نب دهم ( قرح و كلذ هورتلف رت ||

 ءا ءادوس هم أ ىنعالا اهم تدشن يتلا ةربره 38 ةيلجل نب سيف يب مث انثي> لاق[ لحدان 

 |ةديبع ينأ نع 1 ناو لاق طرد 3 نب نسحلا سس 3 ) ك1 دب نم نب ور#<# 5 /



 : 0 با لماع : - ١ ١

 ' يك / :د

 1  اماعو ىللأ نص نوه ورم نإ ل انك نتف نيتسأ 8ك رك تناك لاق فعحلان ا نع

 أ ىلكلا نبا نع ىمح يثرخأف يرد نبا لاق :نامعتلا نم بره امل ةنماعلا ام معقو تسنلا هناثعت ١

 ! . لج ر نع ' .ىوتعلا نع هل ا يمايرلا نَء ى ديزيلا قى علا 5 ب لبا ) ينريخأو | 0 كلذ لع 1

 ا ١ قلع انام 2 ينال 5 قاحملا ناكو ة هي ُُق لاع قوس يفاون ينعالا 7 أ ناليع سك قس ١

 1 هم ىلا 37 ها اديتعا ثوار اش سعاتشلا !دهل .نض رعتلا نم .كلخذعام بالك نأأي ءارغا هل ت تلاثف.]

 (| دب هل لهف لاق كيلع امذلخي هللا تلاق ليلا اهلعو ,يتنان الإ يدنغام كحيو لاق اره هيكااونألا

 || ها قيد نأ لنيتق ءاقلتق لاق ريع 7 ىلع هلو يل ةري>ذ :ىدنع نإ حلاق جوسلاو بارمشلا نم ا

 ا هلآ .قاغا لاق انماطخ ىلع انياغ يذلا و م نم ينذعالا لاَقف ماطتلا 000 و هنأو ا 1

 ١ ةيطابلأ و هاقبس 3 اهدكو ايمان نع هل 0 هتفان هل رحف 0 هللا هءاس م م« ته ريش 1

 11  ةللق ,ننيم دي رش ناك نهو كح تائب لاق يىلو> يراوت ءللا هذعام لقف هتدعسكو هنزمغي هب هناثأ]

 ,ِآ ىسابلا عمتجا دق ةحترمس وه اذا ظاكخ قوس قاوم ف ع هب لش و هديمع ند جرتخو لاق 3

 ا مدشني ىثعألا اذاواهلع ١

 قر# عاملا ران ءوض ىلإ * . ري ماس ا

 قاغاو و يدنا | راب لا دو دال م نسير

 ل بأي # اهلا مآ ىدب نايل يبطز

 1 راك ذه مكن له برعلا رشاعماي يدانو هموق كيلا د ا هب لاف قاحلا هيلع بف 1

 | لوا يفو اهحوز دسقو الا ةبوطخم نيفو هدعقم نم ماق اش لاق ميركلا فيش ىلا هبا جوزي

 0 وهو ءانغ هديصقلا ]

 تس ومص '
 قاشعم ينامو مق ن ه يلامو * قرؤملا داهسلا اذه و تقرا

 قر سمب ملاعيداغا *  كثدامب  لازأ ال“ قارأ كلر

 شل ول رط هفو قديس! نع ره ىرخ ىف املا لوا قل رس نبا هانغ

 | ور و 00 ء يلع ولا ي رمح يف رثولا قالاطاب لل. هه حرس ن :ال هيفو سفح ريسغ هياتك |

 نع يبرعالا ن ١ نع بيبح نبأ نعهللا ديب 1 يدع لاق ىديزلا سان اير | |

 ركب وا وهوديبع نب هللا دبع نب ةعيبر نب دادش نب منيح نب زيزعلا دبع قاحللا مما لاق لضفملا ١

 ( قاؤ هتن>و يف هذع هل اناسح نال اما ىعس اعاو:ةعصدص نب نياق نب ةعير نب بولا لا

 | مدس ريغا رهس اذه ناك نأ لاق اهءيس املف هل ترسسفف هذه هتديصق يشعالادشناو لاق ةقاح هيف للا

 ,تاياكحلا هذه ريغىثعالاعم قاحناربخيف يلفوناادمم ن .ىلع ( رك ذو ) صلالاوج اف تكل

 "نا فاو دل فرش قالا ينال ناك لاق ةيبدايلا لها نب نييالك لا ضع ن عون دج ةابأ نأ معزو 1

 ظ “ 220000 يتاحو ةدحاو ةقان.الا مهل كونو هل'تاورحا ثالبثو قالا قبو 8
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 0 محللاو خييطصفلا انت.قسو ع ا 0 كانبنأ م هنن 5 1 اع تع اولاقو نايتفلا هنا وش داعم
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 عيدتتاو لك ثلثا هاوذأ 00 06 1 قالا ىلع تأ ف بر ءلا 6 عاشو ا راسف لاق 1
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 0 1 يراكنا ريغ فرعي كوب أ اد * مهضواو ادع

 ظ #*

 ظ 5 عيزك لفحح ىف :* هب ما.طا فاط ذا لاوءلاك نك

 ظ ْ راح .عمأس يلاف ءاشتام لق * هل لاقت فخ :قطخ هماس ذأ:
 | 217 2177 ناحل حل امانوق امون تتحاف © امون تن لكتونردغ لقا
 ظ ىراج عنام يلا ةلريبسأ لقا هب هل لاقت ليوط ريغ شت

 راهطأ تاذا ضيبو ميرك بر * هب ترفط“ نا فاين قؤسو
 ير ارا انوع وجبل اذا 0 5 0 بهاذ انيدلا" نعرسمالا

 راتخل .اهيف .ءذيعو. نكي لو * اهناسيال قي هدعازدا راخاف 0
 لا ماظ نب را نانا اءارذأ ءايداع نب لاو سلا: عدوا نجح 'نب سفقلا و ٌؤرما ناكو لاق

 يفناكو ًامالغ هلاثا كت را 1 قلاودلا 4م نددعو 4م اهدخابلا ياحعلا روش نا ١ تب را |

 / ا هنلا 0 نا كلودتلا يف 0 ل 1 0 نا اعاو ىلا ُع اردالا اةضلن“ن 0 لاو هَ ضلا

 * قدزرفلل لاق نيج ارررح نا لايف نيتماعت هعطقف"فيسلاب مالها طاسو تر تابضف
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 ا ىنيطختو ةنع ذات ينيطمت 1 تا ع ند 0 عال 4 0 ا 4 1 50
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 هقنارغلا لاواعلا نازهنابشو حكم كموقنايتفىف ناكدقل

 هقرابْك-ارقوفىلىرت الاو
 هقنارب ىددتع تح ىنوكتنأالو 3 :ةيلاداو وكت ني دنع كاذامو

 هقراطو داف ساتلاروماكاذك *« هةلاطكناف ىنددب ان راجايو
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 هنن ءاتغ تانآلا هذه يف *: ءانمدقام لع هلق يذلا كلا رك كد +

 هقراب كسارقوفىليرت الاو * .اصعلا ن مريح نيبلا اف ينيبف
 ةشانى دعت وكنت نا الو« ةئمد ين وكت نا يدخل 3 امو
 هقراطوداغ سانلا:رومأ كاذك * ةقلاط كناف ينيب انراخ ايو

 عماج نبال هو قحسا نءدرصتبلا ىلع يف قاطم لش فيفحخ يلذوال ءانغلاو ىشعالل رعشلا

 نه ه4 5 كش 2 يلع سولاب ل اه ف.فخ حيلفل هفو ياشطا لاق ياش «طا ص ع رمصخلاب ليقت قاب

 فيقلانا ر هاط نإ هللأ دنع نب هللا دنع 0 حرس 0 يناثلا لبق هلا نأ ش هدح ا ذو هنانغ
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 نإ كلملا دنع 31 لطخالا لخد لاق هد ع يأ نع رعد نإ دوعسه» ن 2 5 20 لاق ةعارش

 لطخالا كا يمعشايلاق ه 1 املاف يعشلا هدنعو قواحخو لاخاب خءضطلو ارح بارع دقو 00

 موام 4 ءاقرب اههب ةرأ #2 ةبورق اهانفصنت لظتو ل

 موكزا اااهحابر مشق تدعش * احا تكل تدواعت اذاف
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 اماكزلا لتست كسلا رك * اياطملا ىلع نامح يئاللا نم
 سودقسودق لاف هيلع 0 سد ىفب ىثعا دعا تلف اذه لوش نهو كخحو لطخالا لاقف

 وبأ انثدح لاق يعازخلا دمع نب مشاه ( ينربخأ ) بيلصلا قو امي ءارعشلا تاهمأ ىنعالا كان
 نع ينم ١/ نع ىنالغلا ىف ن”ددح لاق ىلوصلا ىن 0 يدع ن. ميطا ةديبع قا ءذامد نانع

 ىضلا لا رفعج. نع ديلولا نب هللا دبع 3 0 نع دام ع 0 ل 0 هس

 ا يناعدف يدغتي هالو لاق قرع نم عحسإ يي هنعلا ءااك ةفوكلا لطخالا مدق أمي 0

 يدشن اف ك رع ند نما تأ 6 0 ام لاق هن اف هيلا ىناعدف كاربشلا عض وذ هل يق

 : هلوق يلا يمنا يح «موعزو البت دلما م # هلوق

 1 موك زملا اهحاير مف تحفن 3” + هات فاك الا ترواعت اذاف ١

 لاو فالام ايا ا كل ا ةءاالأ تلق تلا أدع ع الا تاج / لطخالا كان ىعش ا لاقف

 ظ لاق هنال تلق نفل ل
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 موكزملا ةماسغ لت لوح * اهماتخل لا ذك ةلاع رخ نم
 انااا ا سلا كم قتعألا هللاو كاني ئح نمسا حبسملاو وه لاقو ضرالا ساكلاب برضف

 نع يدع ن مط | نع ىلدوملا قعسا نع ىلوعالا قدا نب دمحم ىنثدح لاق عبكو ( ىنثدح )

 0000 0٠ ماقملا تلطات نعاف اذ ةمالاب تن . قفعألا لاق.لاق نرخ نب كاتم نع ةيؤازلا داح
 ْ ش : : 1 هندشناف هيلا ت تاصو يثح أرد 2

 ْ الهم يبغم ندرفدلا يف ناو * الخنم :ناو الحم نا

 لدا نزلا لوو لذ
 الغجام ثدح 'ىثلاو شاف * اذ ةمالس هتدلةرعشلا 0#

 1 ا ا

 ا هعوب دم ا فاو "الاد يناكو لباآلا 0 هناع كس لمآ لءحام ثءح ىلا تق لاَ

 1 ع ( 0 ) ءارمح ةقان ايا امعبف ةريدا 300 5 امع عد 2 كايبإ لاقو ارينع ا

 عساملا 6 ماشه لاق لاو هش ب يك 30006 لاق ياهو 0 زبر ءأا دمع 0 ناعحأ و ياوملا رص نا

 ١ هند عقل ه>دم دقو ملسو هي هلع هللا ىل» ي ىلا ىلا دقو 5 ينعالا 5 ةمالع ناكو 5

 انوأ
 ادهملا ملسلا(١)داع امكداعو * ادمرأ ةلل كانيع ضقت ملأ
 اددهم هد مويلا 5 رسام نت اعإو ءاسنلا قّدع نم كاذ امو

 0 فو

 ادحاو دالبلا ُُق يىووعل 0 د” 0 نور دل 6 يف

 ادب هالو ند ىقا' و يحارتا * * مئاهنإ تا دنع ىحانام ام تم

 هردق يف عفرالا لعق ادي حدمام ب رعلا ةحان كاده ا ولاقو هش ٍرط ىلع د 0 0 رش هريذ غلاب

 .نع كا هنا اولاق مال ديد مكحاص تيرا لاف راما تدرأ نأ هل اولاق مماع داراو طاق

 اكان ارح ؟كإ كل نهامو لاق قئاو» كلو قئر كَ اهلكو كاع 0

 ١ راغتلاز 4 اضوع 41 يمال هك ل نا ىلع 1 لاق رامقلا لاق اذام 2 0 رامو ايزل يك هك 7 لاق

 ن تش دق ةبايص ىلا 0 وأ لاق را | ولاق اذام م 1 و كرامه نافارا ١ اذا 3

 وهو نح لاق وهامو 3 هب تمم ام ريخ يف كل له نايفس أ هل لاقذ اييرشاف سارزوملا يف

 ' ناف ل ةيلا 0 رظدو هن تك كدإب ل عجرو ب الا ٠ نك 5 3 ةبده ىف َّك آلا

 سس سل سمو تحهسككب

 رشعماينافس ٍ لّشقؤ كلذ ه 1 لاو تأ لغار ْظ نا اماَذ <> 0 دوق 0 ا اع انره

 , هلاومجاف هرعشب برعلا ناري ا دل 550 لاو 0

 ا!يرخأ هلم ف هاريكل هب يم رفح وقام عاقب ناك اماف هدم ىلا قاطن و اهندلاب وأول مو كَ جا ند 1

 تانك سو ىورو () |
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 ىشثعالا ربق لاق ةصفح ىنأ ند ناملس ن ضردأ ن دق ا كح لاق يحب نإ ىلع نب يحي

 ا 0 اوبرشف هربق ل 0 َْ> اوبرشينأ نايتفل ١ دارا اذا هتيار ناو هد وفنع

 لأ لاق ينأ 2 ٍلفونلا ناماس نب نقع 00 لاق غدسالا ةاما ) قر ( حادقألا

 « رجاحلاف ةحوفنم لش »* 0 ف لوش ىلا يذعالا 0-3 ضو ةحوفتو تروق املع اباو ةماعلا 3

 1 اولاقمربق نياف تاقدنلا ير ق : ولاق هلزنم 3 اَعُذ من اولاق ىثعألا ةيرق هع
0 . 

 نايتفلا ل اولا 2 0 5 ارأ 0 تاق نطو وه اذا هربق ىلإ تمم نأ سيحل هلا 0 هب ع :

 عيشاف ةماعلا ىلإ ع معد ر اهلوقل هب 4 اع هود .دحدقلا 4م ل راص اذافممم ل -- نا َه ريق نولعحف هوتبانلا .

 تايزلا كاملا دبع خب دع نب 2 لاق ىلع نب نسحلا» نت ا وانزلا نيديطالا

 د امو ىنع هش 1 0 0 م | نبا قدح شورطالا انةدح ل ِِ

 مويلا تدعصأ دق هل ليقف هفأ 00 يف رظنبمأ رو ها ءىعاف ل مالا ل و اهعدو ريشا

 0 رمدنع دخأ ديعجدابع يل نع تذخأ دقو الذ نم ىنعنك امو لاف م

 هللاو لوش كيعم ناكو لاق مههامإو هندملا 3 ىنخم دايع 8 #١ 5 م معدو ةر اره * |

 ملاق و و 6 هينغل نأ نك 2 رده 0 ىلا“ ناع.ش هيمعلا نأ رده ال مو تون دّقأ ١

 اديهننا ةغلي ءاينلا مال مس ند 7-5 كاذب ينربخاف قحسا لاق داع انأاي وه امو لف 6 ىح ْ

 ناك ونا انديه لاق ةيف نب رج انتر لاق ىبقلا نشوب نيد لعدم 0 اذ« ينري او هلا

 كيضاتلا نيك رك

 لئاط ريع ىلاو < ءاييع يرتد تل

 قلئاسر يدويف * امم لوسر له

 فسأل هوا ا هيفو سنوبو قدا نع يطسول !| يرحم يف ةبايسلاب ليقت فيفخ ادهم

 م.دلاب ىمسملا توصلا اهنمو * لعزل هنا لاش هيلا
 يوه ' وص

 انو دا للا لج رك ذننم ىلقلا اذ جاه

 نوعا اا هشلاك انتيحاو #* انملف طالبلا ىلع تءارت ذا

 اوما ةداوفلا تمار 7 املا تراظن ذا تيسلا ةليل

 رك ذ رصنبلاب ليقث ىتاث نامحدل هيفو يطسولاب لوأ لق" ذيول ءايفلاالا نام ليعمسال ر ا

 ينةةساف ةراتخلا ةلالأ فداخ للا 0 دقو هئانغ ٠ نم هيف كشيال هنأ ياش ها

 انهه اهداعأ نع
٠ 

  5 8انين



 نا 5 هءانغ هش ا مم هنأو كيعم ىلا كَوَحَم توصلا اذها

! 

 432 كب حازر ْ

 :الا |

 يو ا شلا نيذه عمن اون ونحال هناليقو ديز نب دعس نب 0 0

 عيد نيعلا تاهمئاف ةلزمع * ةحب> نبرشع دعل نباتي و

 عنصافيكةة وعدىليل لآ ايف * اهءالطو اح يبلق ض سمأف

 : عدومو فلا الا سائلاامو # تيوتا حر عباس

 عينأو ترهتسأ ثيح هب دوق * 0 داؤفلا يف امامز ناك

 ! نأ هيبأ نع ا 15 دقو طسولا يرحم يف ةبام كلا فيقح دنعمل ءا

 اكلا
35 

 :ءلاو
 0 ديزي نا لع

2 

 جد رام اللاب ليل لان 00 ىنغف * للدتلا اذه ضع الامم مطافأ * ىف رئاغ بناس نأ ذخا

 7 0 دنيز نإ كيعس د ورد 0 جم

 نبط رق نب هللا دس يل رب ىلا دع ننزل نور ناديز نإ دس نإ وربك وه

 كا دير نب هعساوا فلاح نب اول قب كلك نب

 ؛ كيلع سلف ءارح تدبا لاقف مم فجرف ءارح لع لو هيلع هللا لص هللا لوسر عم اوناك نيذلا

 / ىنأ ينثدح لاق قحسان :ي دا اسدحلاق رهزالا يبأنبا ( ينربخأ ) )١( ديوشوا قيدص وا يب

 | نيرئاوتت وناكو نينغمالاموي ديزي نب لولا ل ناك كم نع نايفس نب ميه ردح لاق

 تاق دق ينا لاق نيئمؤملا ا لاق دمماي ةشّئاع نبال لاقف ةشئاع نبأو ديعم مهند هع

 ةقعلا 2 وهو روع ١ انأ

 وهو نسحاف ا م دلع هن مترو هانأ هد.ثاف وهامو لاق هيف نغف 08

 تسب ورك
 ناتفساو

 ارسكخي

 0 تأ نم ْ يناللع

 ناوريقلا تام 3 يلا الر

 ا ىساكلا ف 7

 يناح ون ىنالتط *

 قانوي يئاقلطا 3#

 هلا ف رساست

 ناكحتع

 ىلا

 ىرعشاو

 نادال ماو

 أ

 يناساو ىل-حر نيب

 تفحر 0 ل لبو ةلخشا لع هللأ 00 ,ذلا كرا حا وهوه 5و )5

 ل أهعمو 0 و هيلع هللا يلص يب :| 0 ثنا دل 1 ءفورمملا ملا ا رحت دنأ لاقف مهب

 ناديهشو قيدصو يأ الا كلغ سلف هل هيرضض هنظا دحا نكسا 7-0 فج رو نانو رو



 (ممر

 « هءانغ نسحتساو ةشئاع نبا داحاف لاق شبح ةياور نم رصنبلاب جزه ةشئاع نبال ءانغلا
 ةشئاعنب | لاقكفاصب كءانغ تذش ديعم هل لاقف دابع بأي ير قك لات ديس لا

 | تنأ مأ ىناصب الا هثانتل نئاغلا نم كتملعال نينمؤملا ريمأ ساحم يف كناو انخييش كنا الول ّللاو
 | هينح راطدبعم ناك نإ نيئمؤملا ريعاي نت ناقق دعا لاقت كرحب دياولا نطفو كبجحو حبق

 لاق وه امو لاقف نينئمؤملا 3 ةف ىغال هنع هتاأسف هتلسأ ف

 عجم عار ذلايفمشوحالاك #* عسب رتمالملا 1 ل ا

 1 لدي امت 2 ريخلا 0 نم دنس هللا تنأ ب ديل ولا هنحتساف هايا هانغف ديعماب تاه لاقف أ

 ١ 0 ل

 ا

 مح هان د مث ( ىنريخا ( هل ةقرقح ال كعمل لودتم توصل ده ناي د ا نا ىلع

 0 . دللملا هتدربأ مْ هل روش ُّق 0 كر تدنع لاو ينغملا ءاللعلا ينأ نب دما ى ١ لح لاق ضار
 ديزي ني.ديلؤلا

 يناينغ يرعشبو # يقاحوب. ىئالتك
 ٠ نودحارب هيلاو نوريشي اذه لثكو ن عد أع اذكعو نوفرتاا كولاا لوقت اذكه هللاو ندحا لات '

 ٠ْ مهرد فال رش ىل صاف هيدعلف دعاتءانعلا تنسحاو لالا لك اشاك راسالا ه0

 | لاطرا ةّتس برشو تارم تس هداعتسا يتح كلذ لثم لعفو هيدعاف هداعتسا مث الطر برشو |

 ْ هدب الو كلذ ليةىؤرامو 0 0 راند ىرذا ةسم لاقو مهرد فالا رع ىل أو

 أ دمع ( 0 دقو ) هل عمر ا عض وم يف هن رك 5 كفو ةدايز ريا يرطب م ىطعأ

 ] 0 مشل ىنع دقو ءاللعلا نأ , دعا رضح هنأ يناحش ولا لهس ن 0 2 5 بناكلا نسا نب

 0 دمحا | اهحرش 9 ةصقل || 20 و ةنمعلا كال د "3 صاو دل اذه ىف توصلا اذه

 تي 2 ست شسن-سللا

 م رتخستملا وهو ثتوص اهنمو -

 : تاوبالاب ل 0 يرطظناف د يع و ةدياوالا نيلوقت دإ ْ

 3 داعم باتك يف هبا نع داو قات رصتملاب لوا ليقت فرو كايعمل ءانغااو صوحالل رعلا

 يدر هنأ كيعم َّآ لودعتم

 ران ةمالس ن : ا ىذب تدل د 35 ل 3 ادب وان ع وص

 راد 0 ندهو ف تا 2” اد الا وضايلا نب -_ كلك

 لمر قيفتَت نمانعلا تن هللا دعه و يماشطا نع لمَ يداولا رمت و نسا نوع ا
 - يتيم ومو بيست نس سستم هك يبس سب يسر سي ل



 عبس

 تآوهش يسوم حدم لاق يمج انثدحلاقريبزلا انئدح لاق ءالعلا ىلا نب ىرملا قر ١ىطسول
 ايف لاقو دانأو مف ا نار زيزملادع نير أ

 رانآلا و رايفلا ىو نب 8 الاب تعقب نامل لل دكو 7
 اذه ايف يتأو [ضيأ زيزملا دبع نب ركب ابأ امف حذم ةديدصق لاقو هلزنم لخدو صوحالا ماقف

 تحد.م ةدامصق تاق كالثَم صوخاا|ب 0 م تاوهش 06 هل لاَقف اهدعن و حرخو ةتمعلا تييلا 3

 | تركذ م سمالا سيل صوحالا هل لاقف كتديصق ىف هتاعجو اهف تيب دوجأ تقرسف ريمالا اهف
 لاقف هموق ديلا ر ا[ هان هأنق رس دي وكل او لع تديلا الو

 راتدلا: نامزلا 1 ىلدف #١ ماع نامزلا ا

 الا موسرلا تو س * انلاب بهذي نامزلا كاذكو

 '00 0 ذجحأ بناتك نم(تدينو ) اردح همقلا اع ك اناوج رحب رف تاوهش يسوم تكسف لاق

 "0 دال دق كداالعوجوم وهو ربشلا اذهيف اهركذ ىتلا ةمالس عم صوحالا ربخ ىتشمدلا
 هنأ ىلع دهثب هيف نكد دياوتلاو صوحالا 1 ةسشنلا ال فيج س لعفاس روش صوخدالا ىلإ بوسنملا

 (لاق) ةديعلا 6-0 هم 4 5 م ىلع هعصوم ْق 1 د ىنكلو ط لع ال ةلطاب ا ةصقلاو ثرَو

 سانلا د د ةمالابق ةجدملا كفاك لاف يرزملا دهم أ ىنبدح لاق راكب نإ ريبزلا اني

 نمحرلا دبع ناكو رعءشلات لاقو ناس تورو . نا رعلاتسارودَق اند دما اللقع قرقا 0 ا

 ١ .تدصوص ود> الات ةلعف هانإ امادشاسو رعشلا امايوريف املا نافاتح نه نب صوحالاو ناسح نإ

 كلذ نم هنظ اع ابل ضرع نم رلا ديع اهل لاقف نحارلا دنع نع

 نيقلا ىديدح و لانو ه2 ليي لع اق لاقألا ئرأ
 بيبحلا ميتود بلا زاخ * يماؤف هقلع هللا نال هاج

 ْ صوخالا لاك |

 بولقلا يوم ام ش ةدعلا ذلأ #* اهاوه 2 اهملت ال ىلياخ ْش

 1 دارأ اءإف كاطعأو همرك 7 ةبواعمزب ديزمل احدتمت جرخو ناسح يادابع برضأف لاق

 نك تن رق 6_0 أسال ةئدملاب امفلخ ةيراح لاق يح امو لاق ةديصأ ىدنع نينمؤملا مل هل لاق أإ

 ديزي الإ الس ودرع فو نيمؤملا رخأل الإ وكت نأ حلصت الو مهاقعأو حولا سانا لمخأ

 مرلا دع مدقو هدنع نم 00 ىلع اهاضفو اهظعامق وم هنم تعقوف هيلإ تامحو هل تيرتشاف

 . لاق هبام ىلإ هديزب نا داراف مومهم وهو هراد باب ىلع دعاق وهؤ صودالاب رف ةئيدملا

 احرام نملا نم ىتال *« احودفم:بجلاب ليم اب

 انوصم قولا س اك الإ « يني اف نملا هما
 ه6 اقلغم هل 2 نا

 احيرلاو 0 2 لاذ 1 نم اهزاح دق

 ا 2 نو يوبلا لف هللا ةغاج



 ل ا

 ( مال )

 أ صوحالا (هانأف ديزب يل 030 0 ل ل ا 0 نع صوحالا كم 1

 ' ْ امهعم الإ ب كف اللمفف اباتك هل المحم نأ ايلا

 قارَغأ يدون كاوه ىعو .* يلا قلك كرك ذ مالم
 نا.صعلا يف ت تحيل تبت اذاو # ةعبطم مانملا يف كنار ىملام

 نا رولا يف كم ةحاحالا يشي * هداؤشف كم .ك.حم اديأ

 يناسحا ىلقاف ةءاسالا تب *# نتعم_يلاف ةماع تنك نا

 ن ايلعلا ةلغل تارمشلا لثم. #* هب امل كاري البخور ىلا ال

 ناؤذ> الا نم يتاخ ىلع اناك * 0-0 م نينطاقل لوقا دّقاو

 نايرت 5 يم ىوولا ىربو * .ةرمح 0 2 ١

 نامدست#و ام ترفل داق ام # 526 همام ىلا نان

 ناك ل ل5 قييرك نعي ع دي اع رسما عيطتسا ال
 تسدف غابم لك هيدل غابو همرك ًاوهبرق هيلع مدق !.لفدل احدتمم ديزي ىلا جرفت هعزج هبلغ مث لاق ]

 امااسرب ضما لاقف كلذب دز مدأ الا ريخاف 8 اا هلذد نأ لع الام هتطعأو امداخ ةمالس هيلا ||

 كك ضو حالا ردا اك رتع اكلت 17 هقو نساحو ضوتحالا لظدأو 00

 دش هخاض إو 0 0 5 لك لعجلو هلع دعم يدرك هل ىتلأف 00 ملإ عكو هيلإ

 لاق جورلاب

 لاب ىلعدنم لزأ منم بخ نم * لابلبو مه يفيداؤف 3 ظ
 لا لع ود! امو :تدكيدقو .* .اويئيذأ ىاتلادع نوح اك تلاقف |
 اعلا تيدم اه هما نذ * ةقيخ نع ساس واو نك د لاقف ١
 ىلاسوأ حورلاين» قراشيَت نكس أي كافل هللاو هللاو تلاقف

 لاح قو لع ف جوملا ةوثاع © ا تاجا هللاو .لاقف

 دا 0ك 3مل ا 20 ناك اع كاوحأ لاف امم اعدو ديزي هد 0 اهعدو م

 لاق ص وح ا احا دج 1 اسمن ءايشا ريغ الو افر>ام ري 0 هالاق ام ءادشنأو ءارضاف

 0 نيئمؤملا ري ءاايشلو أ

 مراعضي رانلا لثم ناو ا نيب # فرطم ريغ ادت ًاديدش ْ

 نيئمؤملا يع ١ تلاق هئيمحمأ [ط لاقف

 دتنحاو حورلا نيب قرفي لهف # ىدبح يف حورلاك ىرج ا ع

 اهب فرصناو ةيس ةلضإ هلصوو كل يهف ص وحأإ اهذخ ًاديدش انح نافضتل كنا ديزي لاقف

 ٠ تاق يذم ًاننع سانلا رقأ نم وهو زاخحلا ىلا ةيراخابو

 6 مهم دو نم ل جمل حي حمم اج يم وم بما ب سم وجو 0 اح سو هيطضم حاز نع مس حسا: فد حسم دمع نسج سصخس» ص تسل نح هبساا> ند حسو تح هاجم حجم سونام انما احصل حم صاح هو سسسا سسحصسس وح سا حسا 5



 دم ع اا

500 

 ا اي

 4-5 ديعم لو.عح اضلا ىععسا و كيعم كد ةامملا كيعم تاوصا :--

 ؤ  هريخ يف نيسد لاق را نع قاكسا سس داو نع 0 6 نيسكلا وه صهزالا يبأ نا (يرحاو

 0 لوش الحر م دقو دعم لاق لاق تناكلا ساوب نع عماج نب ليعمسا نع هل اففللاو ا

 5 فللامملاو 9 0 1 رم هب 4ةيوص دوصخ ةعيسس أف ناسأر 2 قدم 0 وا نوضح ةعيس 6 و مس نا

 ا نوصحلا كلم حف نمش امان 0 0 ةعدس 00 دقل هللاو لاذ لق امس || لصوب

 لاقف اع

 مالم ال ناو 0 ةراه#و 27 اهراد ةمشعإ تعش نكأ ىرمعأ

 قدص يح نمنوجنملا كاذب ؟*و* وسي يسوالاةبا ع تبأ را“و

 ىملكت ءا وهلا هلع راداب *و # ىنن :!تنها بيغأا نيحاعت ول#

 : * لحنرم بكرلا نأ ةريره عدو *و
 كيعم ندم ىور,ب ند ىسانلا نهو :

 * قدص يح نم 0 0 #3 0 د ةلست انل يدس مولا* و ْ

 د اهراخلو تاوضالا هذه هنن عمت

 ىف

 لال ومخ

 حيلاق ا رفلاكشو نم تدق دقل #2 اهراد ةمثعل 0 نكل قرمعل

 مح ناققا يف نايدعو « اع ودعا جم حقوأ

 نه رصنبلا ىر# ف رمهتكلاب لوا لقت فيقخ ديعل كلفلاو ؛قفلا ةينع 2و هللأ ديع نب هللا كيبعأ ْ

لو هللا دبع نس هللا دبع 0 0
 م هيس

 ن. موز نب راق نب خيش نب بيي> نب لئاو نب دوعسم . نب ةبتع نب هللا درع نب هللا ديبع وه

 ا 000 نا رم نإ ساسبلا نب هكردم نب ليذه نب دعس نب مم نب ثراعا نب لغاك نب ةلهاص |
 ىرديلا دوعسم نب هللادنعو دوعسم نب ةشعو مث هدادعو شارف ن٠ ةرهز ينب ءافاح يف وهو

 ' نم سلو سو ةياع هللأ يل* ي هلا هو ةيشعاو نارخا وك هيلع هللا ىلس هللا لوسر بحاص

 باطخلا نب رم هلوتساو طا الحر هللا هنغ نب هللا ديبع ولا هللا ديع هنمأ ناكو نيميرديلا



 ( مح )

ْ 
 ١ هقفلا 0 نم قرع اكو 5 نوع هلا نوح اهنا دا هللا كل و د

 اش ناكو لاقو ه4نع عجحر م ءاجر الا كلوش نكو بدال

 وح مل 0 » م قرت ا

 انيئمؤملا ا 2 * لال هند نء و“ اولاقو

 / نيييصنب مكمل 0 0 شل ل ينآف جا الا هءاطو بره مزه أ. اق كاذلا نبا 2 26

 | لاق كح يأ تيارات هلا لاق د نإ نهرلا دبعو دمت نبناو م هيبا ف زاأو هنمأف

 تّدحعص ها 10 تع 4نع لح ناو ندع 1 ل يباف طا اورم ان ىلفلعو 2 نودرلا دنع امأ

 !5رييزعلا دبع نب نم مزلو هكرت رت مث بضغ هتبحاص نأو ىدحصالا هياعمو هلاك كلذ رك ذ 4م ل
1 

 0 كوش نوحاو هبا قد ىلدجلا لفوت نأ

 يمر يده لو يفا تك امز اذو #* ةتمامح 0 أ '؟ىذاقلا ام ا

 نرةيف دوفصملاك باب ل١ يدل ينأ #١ هيقال كد انةفياخ بأ

 0 م ميكو كرد ا لا هل 0 1 , ا دبع ام ل احا 5 هال

 ن
 نمر لادم عند ر رد 5 رهزاا ن: هو لعو قيدصلا رك ىأ نب 0 نب مداقلا م ها ةنيدملا لقا

 م ةعب ل كا 3 2 ثيدحلاو هقفلا مع ىور نا 00 0 ل ,ءامأو

 | نب ديز نب ةحراخو ةبتع نب هللا دنع نب هللا تدعو ثيسملا نب درعتو ماشه نب ثار "1

 | نبا لثم ةباحبصلا هوجو نه ةعاج نع يور دقو ًاريرض هللا ديبع ناكو اسي نب ناماسو تبث
 0 0 نماه |هريغودان زلا يلا نب اويرهزلا هنعيوروةريرهيلاو همت دوعسم نب هللا ديعو سابع

 0 هلل اديعان”دح لاق عكو فاخ ند رار همدقن ساعنب هللا دع 3

 , ناك لاق ىرهزلا نع نع ر وعم عدرا نا انثدح لاقدت نب سنو انثدح لاق بأ ان دح لاق لمنح

 أ لات ءاللملا يبآ َّن يم ركا ) يفر ل م ا ع ناك 00 نبال تطل دلل .ءنإ هللا ديبع

 د :كلاق يرهزاا باهش نبانع سنأ نبكلام نع ءنالا ندمت نعرا ئريب راك

 كمالغ لوقتف هتيراح لاس ناكذإو حاملا ءاملا ىتتسأل تنك نا قش ةيثع نهللا نغ نانا

 ردم نع قاؤلرلا هع لاق هيوجنز نبل دبع نيد 0 لاق عكو (قر شحعألا

 ١ دمحان”دح لاق عيكو (ين رحأ) مدا للادبع نيشاديغ روح ةسرأ تكردا لا ىرطا

 ت4 بع تق املف 0 امش لا تعموس لاق يرهزأا ع ةشيع نبانع ىحي نبدماح 0 لح لاق

 نم عمسأ م يف 5 ترص ةرملاقو ىداولا يفتءقوف باعشلا نم بعش يف تع هللأ دنع نبهللا

 0 ن.ىلغ نع ةشبع نبا نع يذلا ا” دح لاقىموم نيرشب ىتدجلاف عكو ( ينربخ-ا ) ايش رجل

 ظ ةيتعنب هللادبع نبهللا ديبعنم اساحم ىلا لوي زيزءلا دبع نير< ناك لاق ناعدج نةائم ديز

 نببوةعل رع ىلع قدح لاق'سىهو نب نمرلا دبع نب دا انثدح لاق عبو ( ىنربذا ) ةيدبإ

 هللا دنع نهللا دينع ناكول زيزملا دبع نب رم لاق لاق هللا دبع نبةز*> نع يرهزاا نحل دنع

 0-لا ا 2 م



0 

0500 ١ . 
| 
 هتفالخ يف كلذ لاق امرغ هللأ دمع نم 0 ىلذا تددولو 1 عاالا تردصام 8 ةبتع نبأ

 يع موطلاو يديزلا شانعلا نب دو 0 دع ا ميو ىربطلا ريزج نان ([رح

 انثدح لاق راكب نبريبزلا انثدح اولاق يمشاطلا هللا دبع نب يهاطو ءالعلا يبأ ن يرخلاو عكوو

 ةحاط نبدمم نب يحيدخأ نباو قيدصلا 0 نا ع ا

 دعو ةقئاع رك ذ نهدي ثدح '“ىثل ةورعلاقف ةئدملا ريمأ وهو زيزعلا دبع نير رك

 ٌض هللا لودر ينعأال كدا نب هللاادتعا تاارحا ترساام لوس ةشلاع تعمس ريب زلا نهللا |

 ملم لكل يربال ن رم لالا تلا نال 0 نولحتتتل م 5 2 لاَقف ير 0 بع هلئا ١

 ا ف ايف حسم نكلا يري نا نم ا 0 5 ةورع لاك ًايصن اف هعم

 هللا دمع نب هللا كينعو ريد لا نة ع لذد لو ىرهزلا نع يي هوم نب رم نا ١ أهيم |

 اا هحام دنع هيف ام "ا اب جلا ةدولاو:جرلا هسسو كيخ ارنم لا دبع

 نم ناو بذاك ريغ يفا 9 دوعس# نإ 4 عا نإ هللا 6 هللا ديبع اذهةورع لاقف كنك ا

 ا ر<ك اع فذأف يش يف أمس لخدب 06 هللا كام 2 0 نيئداصلا ا م نيبذاكلا 20

 ةرعدلا لاك ام ضعيل هوعدب الوسر هللا دنع نب مللا دنع ىلا ثعب نأ ث 0 ينع احرخا لاكو

 لا ددعافلا يكف هلا
 لم نراع 0 هدا ناورا * ىلا ةشئاغنباو قليل نب. نمعل

 نال را وانك ةادلاوو ادعو اع و.هنا و
 لاا با عده يدب ءوقااو م ادحاوناكناو صفحإبأت رذع

 را الل لل كل الضم تاو اوأد منكلو

 لذعاف كسفنف ق.ستنأو داو># زربم ءنضف قاسن ناف 000

 لد ىدقلا ل ديع نوجا »# يذقلا لمح ن أناطلسلاب كلاف

 نيم نكمل رش عدلا يعتق ورانا قامو
 0 و ١ انطاب مارك سوفت * ىنلا مأرئن ا باسح الاو هللا ينأ

 | مهد يدشنأ كاف دسا نب للا اكشن ان دلولا ءنضلاو ء ءنضلا هدحو هريخ يف ريب زلا لاق

 رز رشع اهم يفت رو # سمأ ريغ اهؤنض زوحت نبا

 نمَس نم دودل يل | ىلع راع 0 نا 0 كك

 * رفم لك اهاهأ رف حد #

 اايرملا "ادعو ريب زلا انثدح لاق ريهز نبدأ انثدح الاف عكوو ىلع نب نسحلا ) ينربخأ (

 0 دع نع ةيراخ نب راكب نع سنوا ينأ نبا نع رج ١ ان دح لاق ةزا> ا ءالعلا نان ا

 0 ظ نذأتساف زيزملا دبع نب رمح ىلا ءاج لا دبع نب.هّللا ديبع نا ةورع نب ماشه نع دانزلا ينأ نبا |
 ردناف هب لت وهو نافع نإ ناع نب ورح نب اهلا دنعاهدنع هل لاقو بدحاخلا هدرف هيلع

 ظ رمعل كاقف تا امبالا عند اعر هحالاص يف ناكو نايضغ
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 يلثم ايحاص عبات يلا كلثش * ابحاص غتباوأ يلم ءنكف ىل نبا
 لقعلا لماك يسم الا سان كاف ندوه كان د يناخأ 0

 لكش ىلا لكش حور فاؤ ا *« : | وق رتب نأ نافلا كنا 1

 هدنع هنارذعي كلام نب كارعو ةءثخ 0 ا ناماس ن : 5 هللا ثعبف ها م ريذاف لاق

 يندشنا دقو ريبزاا (لاق) هرذعف كايا 0 قارا كارب م: ام هللا مسا رمح نا نالوقو

 اهوا وهو امو ا: رو تاحالا هلع للا دنع نب هللا كدنع ءأ رفءح ا 7-1 يدحلا لق ندا نرد '

 لصولا متاد هب راد تحزن ناو * ينفل» دولا ينفصي نم وما ىناو ظ
 لقعلا لماكماسم الا سانلا نم # ىتدو.' لامي ال قاخإ زيزغ ظ

 ىلغي اهدرا 000 سس * هلال اك هللا قاقلا ال ولو '

 لحرلا بحاصا معلا ود * لزم لك قسالخالا صنت ا

 هر امو رعام ناسللا لديط *» ةصاشب كارا ناريس ناكل

 لخعللا نم مرش فالالاو 1 1 ءأ ىف4 تاوبالاب دوال

 ا لاق يلدوملا بر 6 ىلع ينأدح لاو عكو ) ينريخا ١ ده كحل لوأآلا تاب ,الا رو /

 مرح نإ 5 واو كلام نك كارع ناك لوقي 01 نب كي لاق قاطلا ناير كب َ 5 ْ

 كاع ىلوو ل كو مزح 0 نا مث ًانامز هن دما 0 هيتع نب هللا ديع نب هللأ دينعو

 لوي اشناف كح 0 007 ناكو نافقي 0 هيلع ناملس الق هللا ديعب ١ نا رع اناكو الا

 0 ند 1 روم ف 5 3 د ا "ا ع كا

 ىرز,هلثمامو 2 د 0 02 8 ينامعو اطو

 تسب وص
 رشا ىلا راصملاو فاعملا ايمو '* ,امقل> امم ضرالا تل 9

 ركل زمارج ناسالا رمح اف « النو الاض ناس
 اا ىدنع لاق را الع !انعاطو اودع قلانأ دش وك

 مالو لإ يح د كح اكل هلا مو مآ + انآ ناف
 لوالا ليةثلا نم نط هدهن يذلاو# امةلخاهتم ضرالاب ارث اس # يف ىنغ ليوطلا نه هضورع

 يفا م تو لولا رت امبالا ىفعإ نامع نب درو تارملا دبع ناوي 07 انالا 506 لاق هللأ

 1 ا 00 لاق ار ا رجلا ةناقار ىوؤلا قاقنال أمق 0 م يش

 نع هنأ نقر لا دع دم مهاربأ انن :ددح لاق يارا ردا نإ م لاق ةيش

 كلام 4 ا 0 عم وهو خفت هند> وذ هلا ُْق امون هللا ديع نا هللا كيبع 0 لاق باهش نا

 دع نأ ينرعرلا طايح وو مسهريغو ساوبو ىكملا نباو ةنان نب ورم ةياور نم رصنبلاب

 0 210006 : رب ارا 111 0 7 - جي



 نا ناو للا دع ىلعو هياع تماسف زيزعلا دنع نب رمي ينعإ سا 0 تحل لاق ظ

 ا تاقؤ لاق ةعبرألا تاكل 0 0 (مةلخ | 8 ضرألا تلا يو * تاَقق ىلع أدري ظ

 نس مهاربأ انثدح 1 لاق ( 7 عش "1 هدرا نا لاو تاكل تلو ا تارتقلا نر ١

 عتصحعشل

 هاو كلذ لثم ا هلدان زلا ا ندا ل ا د تا الا داع قتل او ردا ١

 مف كازاف ورم نب هللا دَيَعَو زيزعلا ديع نبا رم يف

 وا نيزتش صا وعو وام لع 4 ةيفب نعد نيا نأ ديرب كنك |
 : ا

 هلوق هنم ريثكلاب س 0 ءش هللا دبع نب هللا دساو أ

 را لاو ىراطم ناو ناسا متفرد ل ناك ذل
 روظبو وشه نيح رمدتلا ياو »# هك هتعدوت ساام 0 ١

 0 11 سا اذ 0

 ا

ْ 
 ْن ءىحاس ادعس 0 را احلا كيع ىنادح لاق نيلار :|| 0 لاق ءالعلا يب 0 يي“ را ) ا ا ١

 لوقا سك كانت اذ ذا يقطن ن :
 000000 أف تاقثلا نأ ا تيقل د فاشل اد ا 0 اذا

 رن رع ما ماج هلا دبع نيالا هيه دش ١1 لاق هسأ نع .دانزلا نالت ا

 ردح عدلا نم اهقالن ال ال * ىتالن مابأ نا نأ 1 ظ

 0 . هدلا ىلعتناك اما نوسايو * ا نا ادا امون نود 1 |

 ا ةدوملا ديدح نحف * انلصوب ًادمع نوشاولا عل | نإو ا

 نم اذه ة هي سم نب عماح هاجر انك هللا منع كلذ رسف اعماح هذه هناك تمحتاف لاق ا

 لوش يذلا وهو زاحملا |

 0 ءايمط ب> يف لههنيدم هلا يتفم ثبيسملا ن١ كيه من و

 ل نم عيط ا * ىلع مال د اما ثريا نا ديكس لاَ ْ

 قزحلا كالدب 0 ) لاق اع اب هتيقأ الو ا هلناو 0 لاقف مع س هلوق غلبف ا

 هلهسو هللا دينع رعش ديح نمو ريب زأأ نع 0 :

 تمارا ليسألاب د * قش ا لنج اه لدا ٍْ

 ثراولا ىلعيمسفن رثووأو * .'ىفذل- ىلع ىلام قفأس

 ثماعلا "تدع 3 يلا .* كلهم. كالها ذا

 4 ال ال حزان دو كالذؤ ان قلاع 0 ا لاح

 هلأ ا هيلع تمص 1 5 د 0 باق نلع ىعزايح نا

 ةدلاضم ار اد_# ةشعو # الملا ةورذد قدللا دنع َّك ىف



 صا

 ١ تسسس وح ءاضالقو ةازنو

 امفن ابرق لحذ ريغ نم“ * انب رضأ دق هدلا اذ كي نا
 امك ص تاف دو را 0# الو نامرلا' كلذ 3

 أعم ةمعأ 00 * تفاس ةمعل  لظ يف 0 ذا

 ( يربطلا ريرح نب د( ابو 200 لمر فيفح 01 أمف 0 نم هضورع

 نعابوقعت نب ”ليممسا_ىتدح" لاق راك ناار نأ م مكاو 4 ءالعلا ىف الو
 أ نب ي* ر

 امطش هليمح تاكو ليد ن 8 1 ةحان ند 0 3 تيهكف لاق هنأ نء املا 0

 هيشع نإ هللا دنع نبا هللا كيم مف لاقف مر لوَقعل نهد تداكو 0

 كيد كياع بءصإ 2 * هضعدب تملع ول انح كيحا

 نيش لاو 53 1 ىديهش # .ىطدم يصلا ماي كحو

 ديعسو مكب ىلا امةورعو دم : مسا املا ىدحو معو

 ديعيو ال ىدب ةحراخو * هملع ناماس ىنخ دل 1

 داتو فراط يدنع يحلل) # ىربختت لوقأ ا ىلاست يتم

 دهشن ل انب تدوس ه6 0 اناس ناد 0 هللاو لاف سس نب ديعس 0 تغلق

 < اطبع نارك وب | هيد ني ل 5 ىذلا يارا ( لاقو ) اهدنع لطاللاب هل

 1 بيسملا نب ديعسو ري د ةولعو 000 دمم نب ماقلاو ماه نب ثرحخلا نبا

 0 ) ند () ةئيدملا ا مع 0 نييذلا ءاهقفلا مهو 8 ديز ن ةهحراخو نات نأ

 نرذنملان مهأر نع ىروغلا دعس نب 0 نع تايزلا كاللادع نبدمحج نيرما تاس

 اهوأ ى حلا هينع نب هللا د هلل دينع تار | نا نوشحاملا ناك ديع
 ل

 2 أ فا هلا كلشو نم تا 1 د اهراد ة 4مسعل ل نيل يي رمعل

 0 راو ا مق هلو اهقلطن سمالا صعإ 0 1 ع تتوق 1 ا 3 ةحوز ف طاق

 ارقالط 3 4 0 هل وق 55 تاببالا هده

 يندشن اف : )اص ها سد دا 90 نضال

 *ىُ ىنااف ام لقو ك كك يخأ نبا مدق دقو يردأال تاقف ةدايز هيف لهو هلاق نم قا 5

 وهو ثيبلا 7 ند 1 ريب زا لاق هد هءدحو الا

 حصل ئدعلا نادرععو مرمدل + ايدان نرفلاس لا تار

 اهماكو همس نب هللا كيع نب هللا كيع هلثاق ه4 تاّقؤ

 حبلا قارفلا كاشو نه 0 دّقل د اهراد ةمدعل ا نال ي ردعحأ

 هلا! زا و
9 



 (ة؛4؛)

 طل داك هالو اهاع © ىسنف توعالا ميل نمالا
 تالاره جالا نا رش ناآلا + اهات بيلا نات كرك
 را تنك اعراب الا ناكر © هلا وعر كنك دق اهرع قذف

 ندميلاثلال يقدلا فيفخ وهو ايروخام ان ةيالثلا تاربالا هذه ىف سنوي ىنغ ليوطلا نم هضوىع

 #23 ان سديم نانا كرتأأ د ُِق بث م 5 مهريغو ىلا نباو ساوبو قدحسا ةباور

 اهأزاردقلا اذه نم اعلا نينا ءالاولا ىلع ءدسبا هيلا تفاضاولوالا- ليقثلا نم انل
 مرايه ةاشولا لاوةأناالا # مرح ةاشولا لاقل ككاو

 مغلا يش بدلا ةاقالم نال * هرادبرققعافلا ىل قاتشاو

 هيف ىنعو هذه هحوز ْ اها هللا دينع هلاق امو ا
1 0 

 كك سل عم :

 موسرلاةث> وم ىهو تداف #4 معلا ةميع لالطا تفع

 مولا ةلئاح حفكلا م ضه # | مثو أهم ا ا

 صخش هل ن نكي ملام م 00 رايدلا نان 0 م صخشام لاللطالا و 0 تدع رشاولا ن د هصو ع ٍإ

 لب ىل قو لاخلخلا يربلاو نطبلاو 0 سرا حتكلا مضطاو رثا وه امناو عافترا الو اهنم

 ءانغامفو ةمثع هتحوز ىف هلاق امو
- 7 5 

 9 ' ورع

 ريجاتا يفاحلا عم هيدأق #3 ىداؤفىف 4ع بح لغاغت

 رؤرس غامجلو كر الو #3 بارش غاب 1 ثدح لغلغت

 را ماتلاو ما 0 د هيف تررذم باقلا تعدص

 ريطب انا اذا نا ول ع 2 0 دهعلا ت 3 0 50

 ريق ةاكرص الا كلو ل أمح دادزان نأ قيل

 0 0 م ىلع تن 7 ئىإ يأف اوس 00

 ل دب ها هللا كيس ن نب لأ 0 شح نع ريم لاب مه تاسالا ند يناثلاو اولا ُُق كيعأت

 مدقت ىذلا 1 اا ,| لاق لمر ديشرلا نب يسع ينال يناثلا مث ثلاثلا يفو ىكملا نم

 آ 00 10 لزج و لوطأ ليقف اهريغو ةمثع يف رشلا نم هلاقاامو هللا ديبع ن ا

 باوقعنإ نع بهونبا انادد لاق ٠ نحر دع نإ 0 لاق م 5و ( ينرب>أ ) دؤفللا ةحار

 هللا دس ربع غلبف هيلا ساو هللا دنعنب كا دع نا ا ا اع نخرلا ديعنبا ىنعإ

 ناكو هللأ ديبع هيلا تفل 0 لحرا هءاط 0 هناع هللأ ىلد هللأ لوسر تاكا ضب ع 3 ا ظ

 ١7١ ااةةدضضسدح ند ف نعد ستيشن دن. دنح سيروا0593ي2ت6 01 ب تاا

 كسوئاوح 22 نسيب سب ل وجا عم لا



 (ةفر

 هل لاق ردع لفاف رع 1 تأر ناو 6 كل نا له أ ا هل لاهو لقعلا كديادش لجرلا 0

 هللاب ا لاق هثيدح يف 5-0 هلع هللأ يل< هللا لودر 3 لاق هللا ا لاق هءلع يف هللا مم ا(

 ُُق معن تنأو ةرحشلا نوم كن وعام ذا نم ماوملا- ن 6 هللا ىكر دّقأ لحو ع هللا لوش لاق أ

 لاق ادبأ دوعأال هللاو لاق هنع يذر نأ دع هيلع طخعس هللا نأ كخفاب له عيبا نمي وهو نالف ظ

 تام لاق ناعم نب 6 نع رهز نب دعا نع عكو (يرتأر زرتلا دع يآ را

 0 و 0 ) 0 ( نيعساو عسأ هش لاهو ةئامو نيتننا ةنس ة هم "0 نإ هللا دمع لب هللا دنع

 يو للا دف نا لاله نب دم نع ندم نع دعس نإ نع ثرمللا ن عارع نسكلاو ىريطلا

 ) | مهو) نيهسلو ناك 2 هئيدملاب '

 ٠9

 : هس وب

 لحرلا 5 اعادو قيلعت لهو * للم تلال نا هررض عدو

 لحز قرشع 3 نإ 0 397 تفرصنا اذإ اساوسو يلحال عمسأ

 لخزان كم نيوو كيلع ليو * اهراز تحاك هن

 للكلا اهنود الإ سمشلا رثملو * لمح ىلع بكرت ملو الي. شمع مل

 لعلابراشلا ميش فدو ومش # اول دقو"ىرد ف كار

 (”)لعولا 3 رقهوأو اهرضي يف * اهقافيا امو حطانك

 لكما كاف انا دي مآ كلا ا غلبأ

 لذا د0 0 كرا راس اهنا 1 مك
 كوكا لقاش لكم لوشلا واش #

 ليلة | ىذ نع عقدي 1 #

 0 تملا ةزنع ةوهقو * .ًاثكتم ناحيرلا بضق .-مهتعزات

 ليقتلا نم طسوالا ردسقلا نم الن دسم ندم نم روك ذملا هل ىف يناثلاو لوألا و3 0

 ىعملل توناحلا يلإ تودع دقو

 ظ

 ظ

 (١)لحرلا اهريغي رخ أ قلعويريغ# السحر تقلعو اذع هدا

 اوماع كو للا فوك ةشق ف

 ص اه حرس نال أمف نأ ريناد ْث 0 قولا كك رسم 3 ي رح ف رولا قالطإب لالا ١

 كلذو رسم مز نخل وه لب ليقو شدد 0 ا نو ليقت ل ااثلاو سم اللا عبارلا ُّق 2 ديعلو

 ىرحم يف قاطم ليش ينان ة ةردعص حطانك #3 قو اوكرت 3 نق 2 ليقثلا ُق ا ناالو حيحصلا

 لامعا ىلعادهاش حيضوتلا ْى ماشه نا 1 تدبلا اذهو .. (*) :لجرلا كلذ يورو 01(

 حرس“ »|| ق لاقو اهةلفل لدب اههوبا يورو حيطان لع ركيأ ا كا لعافلام أ

 زبك وو ولا مب واعي دقو فت هكا نسرفك عرسك فا ليلا نيعلا حتف عم واولا حتفب ذم

 ها ردان وهو لت نيعلا



 ا 0 ىل>لل عمل 10 عد#و يف 0 0 9 0

 عمسأ# ىف حرس نر نال حرس آل لو هع امو تودغ دقو *# يو رصنلا

 ةر اره تلاق * ف ضارغللو 0 لل تل رصنبلا يرحم يف ةباسلاب لمر هرب مه ل هلو ىلحال

 يحال عم رعبا يفو 8 لاو اضيأ هلا د جزه اهعب تاسالا هذه يفو كليم راضرع امقلع#و

 حرس ن 0 < ا كرت عي الع شم مل * يفو بءصم نب ندح نب دمحل جزه ةربره: تلاق#و

 ناو حرس نال 1 1 1 لل وعر ساحل ناو نتيح نع رصنلاب لوالا ليقثلا ف.مخ

 ناو اهعدو ةريره * ىف ىثعالا عم ةريره رابخأ تضم دق حا نل' نيعدالا كلا ىف نحل

 ءارغل !اام 0 الا ىلا ع 0 2 دا 2 نيسحلا ( ينربخأو ) *مئال مآل

 فن امهنب نوكف اهيبجاح نع هعم اهنصق دعابتت عاستا اهينح يفو جلب اهبجاح ني ىتلا تلاق

 000 | رطاو ىوطلا رشد ايوطاو تاتسإلا ضرازملاو رمشلا'رتكلا ءاعرفلا ةدبغ وأ (لاقو)

 غقو دق يذلا لحولاو هلحر ىلع لقت داك, سياف ىنح دق ىذلا وهو علاظلا يجولاو نوهالا

 | قريشملانم توصملا لحزلا هنوصي اهاح توص هبش حرلا هكرخبتف نبي تن قرشملاو لحولا يف
 عمجاو ةلاسر كأم لا ماو ىلا سيتلا لغولاو دب بعوم زْيَع ىلع اضرعو اميبحأ اهتقلعو

 لوشنلاو محللا ىوشي يذلا ي يواشلا ةدربع وبأ ( لاقو ) ار او كلاود كفك ان كلم

 ا بيط لوشو فيصقخح 0 اشو هن قوس ع رمس قا 0 لشمو ردقلا نم محالا ل ا ىلا |

 ,  ينايشلا تان يأ كيد ديزل ةديصقلا هذه لوش 0 اكو 4 ا مدس دقو يعدلا هكا حسم سل

 كلام 0 لاه دس 2 8 يف 08 اح ر نأ ةديصقلا 2 ثنا لاو © ناو هديمع 0 ) لاق (

 يل ل ل ب ا

 كب

 د هند 2 نب رايس نا هَأَر هل لاه ماه يب 0 ٠ الد 2 ل 000 هل 1 ةيلعأ لن 3 0 ةعباض

 8 هنعب# نب 1 مهاومق لفعلا فيعص اورا م 06 3 ناسش نب لهذ نب 2 ماه نبا

 رمس+ 1 ٠١ نست هل 58 7 وو اخ د ديالا

 0 دن 1 , 0527 1 7 / 0 35 0 ١

 17 4 1 . 1 )2 - "كب ون

 هن * فد و ديا 7 9 '
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 . 4 ١

 ك1 ا سس م يسم مم ا ا تتما» ااات ك اااااا

 نب دا ب ضخ ةمييض ن 0 للا 0 كعس ىف ن 00 هب أولو أ لاقو صهاَز : أعيض اوله ن 1

 ينب عدي نأ ءلمأ 0 ا دلع اع نبق يفب لا تمار ودا

 نأ مهرذ و تع وسكت 6 لكاق كاع أ مهناعأ ن نإ هنأق ر 56 يب نيعل الو معك ينبو رايس

 كلذ - 01 1 ةدلببع 3 ١ لاق 0 ردم ص نيع 1 7 0. م ع م ناييش ىتان

 00 0 1 لاقيزرصألا 1 فوع 0 ير 7-52 8 ةيلعب نب ف وع

 امهمأوءرصأ ىب نأ 2 تافأ هنئبإ هنه 70 نأ ىلع كلا هلام نم مر 2 دهب ر . علخ 3 ةمامللاب هن رش

 عقد نأ باطف ا ُء ديزي ناو دق نا دع سن ةناعأ 0 ل ل 6-50 تني .ةميطف

 ا 0 بردا سانلا رم ا أهم وق تدان امذخأالا ديزي ينأو 0 َتأَق هئهر هينبإ هللا |

 يذعالا لوق كلدف ايو اع ع اهم موق كفو م وب امنيا ىلع ةحيطق

 لزنعالو تا ةميطق مح # يد اع نمعلا مولا سرا وغلا : م



3 

 صاع 5 6 كسع 1 لاق) لاخعا تل 4ك و روم ىف 0 ا ا نامش وسب 0 لاق

 كاد َّق الوصر د 0 يد اذه 2 عزان 0 5 ن* م نيلحر نأ هيقفلا ةداتق ن نع معسل

 لحخر لع تبا نم تايعتش يف ند 5-5 طق أ زيكا 3 0 ةفوكلا ىلا مدق ىن ما قار ءاا ىلا

 2 ةسامشلا تدمعفاب ربأ أح دا قا ردنا خو ناسش ىنب ند

 تس لاق عبكو فاخ ن ١ ا دئموب ناش وب تمزوف أولت اق نايحلا جاتمف ١

 0 ةيريو> ىنادح لاق ناظقبلا وبأ يف فاد لاق اص ن اا نحاس دع لاق ريصقلا ديم ٠ ند

 0 انرعت بق هيلا هبع ىح ةحل دمعع# ا لكاف نإ 0 نك ركشلا لثاو نإ ركشب

 | ةيلهاملا يف ترا لاق يلجعبلا هللا دبعنب 0 يد كاقاادعلا 55 ينادخ ةيريوج (لاق )ى 6

 0 مل مدقتيام هللا وذ مده نأ لع شار كح «يقسأ نأ ديرأ ةلب يي ربعل ىلع تايقاف

. 

 مها أذا مهراع أ انيق 0 نوهوتلا موق اذا ءاملا ا 3 هتاقعو ءاملا ٠ 0 تولد

 ا 308 اان هناف اذه دقن ناللفاب هل اولاقف مه عاش اذه اولاقف مم مم اهيوشنت 2 5

 يلا اذه ىلا ا ل َّث 06 مرام هللاو الف * ل كد نا ةريره عدو *

 لجز قرشع 0 نافع دا ف تف ةنااذاناودو ىل>لل 0 ظ

 ْي ىثعأ نأ كب ريخال لوشام ا تلك أ لاق ةديصقلا 0 لوش ن م تلقف هب نياق

 | عاضام هيحاص لحسم انأو هناس ١ لع املا يذلا ا انأ قداص كناف لاق نار - 0 اع 1م ا

 ةيلعلا

 د نب وهم كديعهعصو ا رعش

 تسل وص

 ' )١( نيهلاب ةبارع اهاقلت * دحمل تعفر ةياام اذأ 0#

 هنأ قحسا ركذو يطسولاب لوالا ليقثلا فيفخ دبعمل ءانغلاو خامشال رعشلا رفاولا نم هضورع

 | ينربخأ دقو لبق هلأ فن.ةح نم رخآ ان هيف هل نأ يملا نإ رك ذو هايشالا ةليلقلا تاوؤصالا 6 1

 ىؤن وأ ا ىلا نع ةيش ل ار“ ينندح لاق زيزملا دبع نب دحأ

 : رقلا علقنم 97 لا "ىلا د ومس يموالا ةيارع ا

 دعت وم ( لقوا ىلإ أذ 0 دال ندللا يفعل 0 3 نا

 ما( هربخو 0 و 00 7 ذ 5

 وزع ن ل لن نا وارسل خامشلا مالس نب دمت نع ةفياخ وبا انل 0 مف وه

 لا لوقف .كلذ لثء اولقو ةوقلاب ءاسم ىنامملا تاحأ ناق نيهلاب ةيارع اهاقلت هنوف

 هيف - تس م دج كاطع د صل اف حلم ماحس 1 هس كس كل سم سلة نحو قس قانام .. هعاسو هسا د ستتسم سوس فسم سس سس بدعة

0 59 7 13 57 



 (ةمح)

 رار ا نب خامشلا هنا"ن ويف وكلا 2 نامذ نب تانهرس نإ ةيلعل نب نزام نب ةلاحم نب 7

 0 ا ةاع نإ نزاهن د ةلاحم نب احح نإ نامع ن + كسع نإ سابإ نه قيد ن هلم رح ن 5 |

 00000 اللول را تاب نم ةيراعأ حايثلا مآو نافطخ نب ثير ني ضش نب نابذ نبأ

 أ داسالاو ةياهاجلا كردأ نم مرض خامشلاو سابإ نإ كلاح نب ري 5 داعم اهمسأو برعلا ءاكن ٌْ

 مو هيلع هللا ىبص يدلل لاق دقو

 لسغ يذ بلامث رامثب انأفأ *« انتاك انأ هللا لوسر يمت
 ْ خامشلاو ي رقلاب مولع 20 امو هن ريشع اكو دحأ وهو هموق مهو ضيفا ينب راما ينعي

 اهب تناك ةصق يف هل لاو نب ليح لاق لقعم حيحصلاو مي ملا ليقو لقعم همساو بقل

 ديزيو لقعم انيلع نع * هناملعت ول ريحا لعل ي رهعل

 ديهز ىلعثلا لب نأ الا * ةميطف ءاطع وا زنعةحينم

 | ىجس امتاو ديزب هءساو روهشم وهو درزم اهدحا نارعاش هماو هسا نم ناوخا خامشللو

 هلوقل ادور نم :

 درزم نيئسلايف يلاوملادرزب * ينناف هك مع اهدرزت تاقف

 هنع هللا يضرب اطخلانب رمح يثزي لوقي يذلا وهو رارض نب ءزجح رخلاو

 قزمملا<دالا كاد و هللإ دب © تكرايو ريمأ نم مالس كيلع

 قيس سمالا,تاواحامكرديل #« ةماعن جانح 2 عسل نم

 | دانع نب باهش اند لاق ةمش نب رم انمدح لاو يرهوجلا زيزملا دنع نب دعا ينريخا دقو ٌْ

 1 هللا دع ني رغصلا نع ريمب نبا كلما دع نع رعتس انثادح لاق رشا نب. دم اكد أ

 لل رع ع لاس كال افلم ع نوم

 قؤساب هاضءلازنمضرالا هل # ت.لطا ةئيداط ىلدق دعبا |

 قزملا ميدالا كاذ يف هللا دب # تكرابو ماما نماريخ هللا ىزج

 ق.م سءالاتاواحامكرديأ * ةماعن يحانح كد عسإ نش

 قاف ل امل يف قئاوب # اهدعب تداغ ملا رومأتددضق

 قراعمنيعلاق رز( 1١ يتخيس يكب #* هناف 0 نقلا تي ا

 مهأر ا انريخا لاق يمشاهلا دواد نب ناماس انثدح لاق ةبش نب رمع انثدح لاق دمحا ( ينرخا )

 ىنا تنذب موثلك م 3 0 ؛ هللا دمع نب لحرا دج نوعارإ نع يرهزلا دعس نبا

 ا قف نحح4 نارسو هب هيلع هللا ىلد يلا جاوزال ذآ رع نأ انتدح ةشئاع 3 قيدصلا ر 7

 ناك اذ_ه عمسأ اناو لاقف م *م لل>ر ليقأ هب م نه نم يقرا اماق لاق رمع اهح> ةحيد

 ىنغتي هتريقع عفر مث رم هلزنم ىف خانأف هلزنم



 (ةه) 0 ْ

 قز.ملا ميدالا كاذ يف هللا دب * كف راع ريمأ نم مالسك يلع

 قيس سمالا,تمدقام كرديل * ةماعن ىحانح بكربوا رحينُف

 قف مل ا,ءامكحا يف قئاوب * اهدعب ترداغ متاروما تدضق

 تلاق ادحا هخانم يف اودحم ف او.هذنف لجرلا اده ع ىل اوملعا ىلهأ ضعبل تلقف ةهئاع تلاق

 ' وا رارض نب خامشلل تايبالا هذه سانلا لحت رم لتق املف نا نم هبسحاال ينا هلاوف ةعئئاعا
 ؟ جامشلا ةثلا املإ ةعطلا ىف ا رب دمحم لع>و رارنض نب ءز> وهو 1 اذكه را رارضنب عاج

 دورت هذاك دشات ردشلا ناوي د هك نك كان ةنح وز ىلذهلا بيؤذ يلاو ديباو ةغبانلاب هترقو

 اوغلب اهتسويف ةئيطحلا لاق دقو: هنع ةفلخس وبا كاذب انريخا ًاقطنم هنم لوا كلو 00
 ١ نب دمحم ( ىتربذا )ريمحلل سائلا فصواوهو ةئب .طخلا رعشيف كلذ 2 دقو نافطغ رءشاهنا خامشلا ش

 أ خامشلا رعش نم 1 ايش كلملا دع نب ديلولا دشن (لاق ىاكلا نب أ ي 0 ينادح لاق ديرد نب نسما ْ

 دبع, مهاربا ( ينرب رخار اراه زاك هربا دحأ ذأ تي 1 اط 87 لاقف ريما ة ةفصيف

 وهو هآرش هيلع نعو هفيض وحمو ةءوق وحي خامشلا ناك لاق 0 نبهللا ديع انثدح لاق هللا

 ' لاق يديزملا سامعلا نيد ( نرخ ارر ةيناللا لع ىسالللا حرار رامعاو سوال سانلا فعد

 يايا رع نييك ناك مآل درزم لاق لاق همس ن لا 3 0 نحر د ار
 0 دقو حاينلا هلخأ ينم كبابب ًاقئوم شارهلا ورح يري هنا تاقف ىنباهي مويلا وهو

 فاح نرخ تنيَدداَعَم 6 لاق لضفملا نع يبا رعالا نبا نع 3 ا ل 5 نسحلا نيدحت

 ىننمؤي اف تلاق ىناختالا الك لاقف ريهز نب بمكو ةئظحلا بريلا ءارعشل يناس
 0 ) ينربخأ ( ا نانعي اءملع ا "”ىزمال ا يدر كتيب باس تطبر كنا الاق

 ا 0 خامشلا دنع تناك لاق ردنا دعم ىريخأ لاق مالس نيدمح انفع لاك هس 1

 0 ا أو طلاف اير كارد ضحوا اقذاط ةيءداو هتع را كام- نب مارح ىنب دس تا 2

 حمح ىنب يف هدادعو ةدنك نم لحجر وهو سانلا نيب لإ بمقال ننامع نخل تملا

 خامشلا ىوتلاف انيع 8 0 ا مويلا مهف مهل نسا قي 5 مح ون مهتدلو دقو ١ ظ

 لاقو فاح مث اهماع مهض رحمي نيعلإب

 اظانسس عيقبلا قو جسم « اهضيضقو اهضق ما ماس ينها

 اها مك امنع وبلا «بلاغ تلو فاحت لو وو

 اطالج اهنع ءارقشلا تقش مك * ةفلحم ينعسفنلا مه تح رفف

 خامشلا نع ناو دعتسل  ةسندملا نم ن“ سان مدق اق ناك لن ريب زا نيد لاق يم را ) ٍيفرخأ 1(

 ريسم ىلع هفاحتسإ نأ تلصلا نا رك اع سم خامشلا كلذ رد مهافنو مهاجم ا ومعزو

 همسأ زعو زم يب نود هاحتنا مل ددعسملا ىلآ رب 5 قاطناف مهاجغام ع هيلع هللا ىل< ي ولأ | ]

 مو هناعهللا ىل< هللا لوشو. رغم لع ا كلنا حامشاي كلب 0 لاف 20 نإ ماس 2 2

 فوس يفا لاق و ىنأ كؤادف 0 كف لاق رانلا ن ه هده م 0 ّئئ 1 هب ع نيو

 رسم دع تاوااشةلافظظا لس



0 ١ 

 ا ا را ل رو وج 1

ْ 
 إ | فاو كادي قيحابو قدرات مكتوم هللاو لقف دان لعو ىلع مالكلا باق هاف مم وام كدا

 ريغ يف ا زم تلاقف 0 لاقف ريد ع لقأو هل لاقأك فاح فىقف' املق َكْنَع عقدأس ظ | |

 فرصنا 00 ةرماالا نيمللا امو مك ا م لا هلوأ |: ىلام لاقف هءلع نيعلا دعاقإ ١

 لوب وهو فرصناف خامشاب ْ
 ا

 اها بس عبي ةبلب ىلوح حسم *# اهضرضتو اهضق ماس ي ىذنا

 انها يكل اهنع م ءداخأ ل كسر د ماا لول

 الفا قاتم رعأب كازا ها هلا هلا مأ ريثكح الوان

 اطالج اهنع ءارقشلا تقش 5 * ةفاحم ينع توملا مه تح رفف

 0 بحاص اص نب ىلع ىنادح لاق مزاح نب ىحي با" 0 هاا ىلع ريا اذه ( 5-5

 0 د وااوضو اهلا ان ماس 0 الع جوز "حاملا ناك ندوب مساقلا لاق لاق ١

 يهو 0 ايلف |( اس رع لاي قي رطلا موي .ثاذ هان اطل 1 نع اما عرفا

 تيك انل ةيحاصب للف هنا تلاق هنم نيديرت امو اط لاقف خامش ثيبخلا لمفام هل تلاقف هفرعتالا
 لوقي وهو اهكرتو ىغ٠و ًاريخ هل م اعأال لاقو م لعاب كو

 حك اونلا ءاسنلا نغض نعلئاسآأ * ةيشع قاف 1 ا

 هام م 3 نيلدعب تع رك ضواف نا" ياع اضاامو

 آو ع ا رلااكب ثراذ تكن! نأ كاياق
 00 ىانأ دف فا اما

 6-2 1 نطمنلا هلا تدعم

 مهةيضق نأ 00 نم قاو

 اص ريف انما نيف

 31 4 ىلا ىلا 3 1 امو

 نا ٠ 0 مالا 3 ىلإ © ىؤانلا ن 0 نم كناو

 فاحا اولاقف ر 3 مه ةحاص ةمالظب هنويلطإ ماسونب هب تقلعتف دعا ضع : ةئيدملا لخدمت

 لاقومهل فاش اوضر ىتحدنم اهب اوضريل هيلع امتدشو نيعلا 0 اع طظافيو مهي ١ ىلطي لمحو

 ال ادب سعأ يأ ءالب ريخ « عاج تييلا نم ب لسع تحب هال

 املام يملا ىلا انقس دقو 35 جماح سرعلا م ع

 ااالو لدتا انف يعل 5« :[نديغ لالا ةث ,ةريضغ عج تس

 01 (:لاقو.) .تايبالا 0 ىلا * اهضيضقو اهضق ماس

 ١ ارسل يلح تح ا:لاوح تب ةيلك اهل "لاقط وك نه ةأرما 0 2 ا كلا 00

| 
 ا
 ا

ٍ 

 نا #١ 0 تاس ..الا هده دعل ا

 0 نإ نزام نإ ةلاحم ن نإ ٠ شادء> كا ميك دنع 2

. 

 ؛ ساي نب ا ظ

 اه>وزنف هلرفس ىلا جر مت هحوزم نا تنهو 0 اهطشن رعشلا اهيف 00 0 ثدح 0 ْ

 اهيف لوي يلا ههديصقب هاحهو ادبأ كي ا كالا ىلا راربسب نب ءرح ا

 10007 دارا لق م ةرظن لح ا نم ناندق نحاضال
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 قارولا دم يبا نب هللا دبع ىنثدح لاق رامع نب هللا ديبعنب دمحا ( فرخ ) نيرجاهتم اناق
 || راصن الا ىلوم حار نب سوه نب نشا انثد_>ح لاق ىريبزلاا 1 دمع ب دا ينادح لاق

 ' لاقف بادنبا 0 1 لاقت ه.حاح 0 0 يدهملا باب نع :تنك لاق يراصنالا ةرزغ ىلا ن .

 أ نينمؤمل ريمأ نيبو كنيب يرجام ب 1 نبااي تلقف ساجف جر مث لخدف رخال اذ اها
 ةمرس ينأ كبحاص :لوق هءدشنأ نأ تدرأف برعلا اتلاقام رعشأ نمانابتا يدنا ل

 مف لوي يتلا يراصنالا

 ريقفلا اس دوس قالحاو « ايف قا لؤي رودانل

 رودصلا فلا نف تئلع اذآ # تناك ةرسول
 رييصلا طحق اذا ماعطاو * هيف لبجلا بوصيال محو

 ريك وأ ليلق هب دو * 3-1 ناكاب لعأ يكاد

 خامشلا:لوق برعلا تلاقام نمشأ نة نا 0
 جضنم ريغاصملاب ءاوش رحم * هصيق رافسلا دق دق ثعشاو

 جزم ريغ نايتفلا نم ميركص * ينباحاف ينباام ىلا توعد

 بج دملا ى لا 5 برضو # هباثس يوريو قزيشلا اع 2

 وتلاب يملا تويب يف الو * ةشيم يندإ ىضارلاب سبل ىف
 كي هلع كل اف سان 1 انا كنس هده لاقفا كلامد هللا 90 0 عفر مث * كا

 ىلا تاسالا هل تاقف ةيرنغ ا لاق نيئمؤملا ريم 0 روددلا ريح هللا كرك ذ لاقو هسأر ليقف هللا

 لقدم نع قحشا ن | دا»+» نع يي نب نيسحلا ( ينربخأ ) ترك ذ يل ند رمش هللاو تك

 0 نب ةبارع وهو سو هيلع هللا لص ى احم دحا وه هحدمع خامشلا هانع يذلا ةبأرع

 خامشلا هل لاق امناو ا | ترا ن 0 نا مح كب ديز نب قر“ ىلغيق نبا

 لوقلا اذه ُُق قدس جتا و نعل نإ 1 3 4 0 هيرست جرزلا نم ه0 وهو ينوالا 3

 ىذلا دحلا وه اذه سل جرزخلا هل لاقي لدحر سو والا يفو.جررزلا ن نمل سول ن 22 0

 اذكهو سوالا نب كلام. نب تيدنلا نب جرزخلا اذهسوالا وت ويجرزملا هيلا يهني

 هد> نع نعصم نب 0 ن هللا ديع نع ءالعلا 5 3 يرحل هن ( 0 ) .نوباستلا هبل

 هدرف هغم وزغل د أ ةازغ ف سو هيلع هللأ يلص ى لا كو حارقلا نب ١, نع يريب زلأ سغصم

 ءاريلاو ريضح نب ديساو تبان نب دبزو باطخلا 0 هلل 6 ممم مهرغصتسا ةماغ يف

 نع يربظلا رير> نب دمحم كلذب ( يتريخيا) يردخلا ديه_س وباو سوا نب ةبارعو بزاع نبا

 3 ىلغيف نب 00 قحسا“نبا ْنَع ةماس نع ديم ن ده نع يدؤاولا نع ند ل 5

 انتويب نا هل لاق يذلا وهو لسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم ًادحا اودهتت نيذلا نيقفاثملا نم ةبانإ

 بارتلا سو هياع هللا ىلص هللا 0 هحو يف اثح يذلا ىمعالا ىظيق نب عع سم هوخأو ةروع

 يلمئاح ىف لذ دب نإ كال ا قاب تنك نا هل لاقو هطئاح يف سم دقو دجال جرخ ال



 7_0 لاقؤ د هناؤ هلق هللا لوسراي ىف عد لاقو هحشف 0 ىلبشألا دز َ تلاه اس هب رمضف

 وال ةبارع وأ ى او نب سوا د نق رشا عأ ت تاقلا كل هلا رعد اقر هللا

 ١ ةلاوال مس سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لبشالا دنع يف 7 مكتوادع اهنكلو 0

 | بج نع قبرا ردع هللا دنع ها يليق ىنباب 0

 | ا نسوا ءربأ ناكو مهداوجنأ نم ًاداوجو هموقرشاداس نم اديس ناك ةباَرغ نأ .حادقلا
 نع ىتادملا نعت رآ رب دما انثدح لاق لع نع حلا نيقفانملا و 1

 دسم نب هللأ دبع ن نع بوبا نب مهاربا ينربخأو ديز نب دم ن ع ناماسنب ١ ىلع 00 ةب دودج

 راه 1 نأ را لاو ةئدملا 4 دقا ص هلا سوان ةبأ نعةم هلق هنيدملا دينار جر خامشلا نأ |

 ةحدتماو ةئدملا نع جرن همرك او هرو 1 را 8 هل امهرةوأف نا ريعب 4م ناكو ىلدال

 ايفل وب يتلا ةديصقلا هذهب
| 

 نيو علة لم ل لا ىلا ان وقول يملا ةبارع و

 أرعا ةباعم لاق لاق يدخألا ان هح لاق ىثايرلا انادح لاق ىديزللا سان 1 0 لع ( ينريخأ )

 ْن 00 َّق 1 مهلئاس يطعأو مهاهاج نع ءوفعأ لاو كموذ تذل ف 5 0 نإ

 دقو ىدصالا را 06 ري : ويف داز ندهو 4م ريد انف هينع رم نهو ىل“» 2 5 لذ 6 لعف

 لاق ينادمطا ديعس نب ع 3 يكن دمأ (قرعأ) نحل ممم قع 0 ةناع بقع ض رشا

 يضر بلاط يبا نب ىلع نب نيسكعا نب ىلعرب نيسحلا نب هللاديبعنب رفعج نب نسما نب ىحن لاق

 ع هللايضر بلاط ىنا نبرفعج نب هللا دبع ف 00 نب 00 || ا أو 0 لاق هنع هللا

 يئرقلا نمفرط ثردحلا نأ ٍْ

 هلال كلوش ردت نال اذه لكني لوش حافلا نعتلا تلد نيا لاقف ١
 نيهلاب ةباررع اهاقلت * د تحف ةياراماذا : ْ

 د يناركلا ىنادح لاق عيكو فا> نب دم ( ينربذا ) ةبارع نماذهب ق>ا ناك رفعج نبا

 هلوق يف خامثلا نام ساون وبا ىل لاق لاق سكلاور«وبا ينرخخا لاق عداط ينادح لاق دعس نباا

 نيتولا مدب ىقرشاف ةبارع # ىلحر تاحو ىنتفلب ذا 0

 قدررفلا لاف اكل

 اما م_ملك سانلا ريخو * يتحن تناو نيتفلت مالع

 يعاودلا دلو ريجعملا نه * يحي رتل ةفاصرلاى در يي

 'ء مدعلا تامو معلا انةلاح #* ادغ هلم تسدا نا كل :
1 

5 
3 
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 م.هشهنمنين رعلا يفو ردب * ههجو يفو رحب 0 5
 ' مص نم هب ريانعامو * هعمس انا ليق نع 0

 من اف شضاتعاو اهفاعف * يرد دقلبو الام 0 59

 | يف حامثلا لوق كالملا دع دعنا لآ ينادملا نع دار ا انثييح لاك لع نسحلا ) قر ظ

 ا نب ةبارع

 نيتولا مدب قرشاف ةباررع * ىلحر تلمحو ينتغلب اذإ 7

 ااذه لثمو زارا لاق اهرخن ا لعش هّتغب هتغابو هلحر تلح | اهافاك ةافاكملا تشب لإَعف

 هللاقو كلذ نم ريلعتف ههحو يف هتقان رحت تايملا قى الحر 1 ثا نبا نع ىنئادملا ءانثدح اه ظ

 لاقف كتصقام'

 . راح راكشاج ريثنت نار كترقل ل ترد يفإ ظ

 | مدق دقو دزالا ن 7 أمات قلو (ين نءادملا لاق)هلصوو ةمولظملا هذه نك 1 اناومعطأت ل اهلا لاف

 امو» هرخأر كدب ليقأ نأ الاس كت فاو نأ ترذب يفا ريمالا | أت تااقف | املا ملأ ضو : > نم ا

 هلثم يدواعت الف كرذدنم كل انيفو دق لاقو باهملا كدحضف مهرد ا ةرادخص را 1 ب

 ضع ىنادح لاق دعس يلأ نب هللا ديع انثدح لاق نيحلا( ينرأو 3 ب كل ودا
 هل لاذ دادغب م امل يده م ىقأ ةمد د نأ يدحقلا ن ع اناحأ ا

 نق وذ تلو نازل ضر # ا نال تردد ينإ ظ

 قرح اهاود نالد هلو * دخم يللا ىلع نيلصن ا
 امر ؟ أ تنأهل لاقف ١ لال يبس الف معاردلا 0 و هلآو ا ىلا ىلع هللا لصف ى يلا امأ هل لاق ,

 | يقء يرجي ىلع ذو ا اع هل 2 كدعضف ىرتنالا ينمنأو كيلع انباع نءطعل ناو ْ

 ؤ ن هللا ع انمدح لاق ىره وجا ز زيزملا دنع نب ا 1 (هلثع يذلا كد نكلو بايلا اذه. ٍ

 ! ا 5 لا يلا بلاط نإ دس 2 ينأدح لاق ىدبعلا ىسيع نب دوعسم انيدح كاد قل ْ

 3 كلملا دبع بسن لاق هب هزواع 5 راما ُِ 0 ا 0غ ساللعلا َئ دحأ نب د# ةئ ينوخأو

 / مداخ هيلا رظنف دئاوملا كلت عب ىلعقارعلا لهأ نم لجر سؤ .سانلا مامي دئاوملا ناورص نبا ظ
 | نعد كححو لآق :ىلب لاقنال لاقد سوساج تنألآق ما لاق تنأ قارعأ هل لاقف ءركتأف ا ؤ
 لئاقلا نم لاقف ةدئاملا كلت ىلع فقو كلملا دع نأ مث م هب ينصخنم . الو نينمؤملا ريمأ دازب انما |

 نيع لهرلا'يزاو> دودخ #* را ديسوبا يطرالا اذا

 ميفو هيئاقشال حرشأ نأبحنأ مداخاقارعلالاقف عمس مداخاو ءانزجأ هيف باجأ نمو هانعم امو
 كلملا دع كحضف مداخلا كلذ لاقف يسمرلا خسامبلا ةفص ىف دب زب نإ يدع هلوقي لاق من لاق هلاق
 قارعلا اذه نينمؤملا ريما اي لاقف تاطخا ىلإ لاقف تدصأ ما تاطخا مداٍّلا هل لاقف طقس قح

 اذه هتنقل تنأ لاقو كالملا دبع هيلا داعف ذاب ا اذ وه لاحرلا يأ لاقف هيذئنقل لعفو هب هللا لمف

 ىل كاف كندا امردعام ا ينال لاق ملو لاق المج لإ لا هتقل الملا لاق م لاق
 _--سسسسس بسسس يس وس يس ميسي توم سمر هس نت هكا ص هع عش و ةنساح حاط حس حوض هوس: ده شح
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 وكر نا خامشلا هلوشي لاق باوصلا بكف لاق 0 يع هكا ا نأ تدرأ د 5

 كتحاح هل لاق 13 و 2 لاق ءاملا ن بطرلا تلا رح دق 4 ةيشحولا ر ملا هؤص 3 يئافطغلا

 راكب نب ريب زلا انثدح لاق هالعلا ينأ ن 0 ا ا فلاب لع اذه رع دك ظ
 آ00 آلا لها نم دحاو ع نع لح هد مالاما لعرلا < هاربا نب قخسا يلإ ب 0

 2 م ا م ا ا م م

 نمرك ا وحرب رثك هيلإ ليقاف م هرد 5 ةنأك هلدو صوخحالا هيلع مدق ا كلملا دبع نب ديزي |

 ا( 2 طابو رثكلا توب مءاع ىلي نأ ءافلخلا نم ديزي لبق ناك نم هدوع دق ناكو كلذ
 هلوشب خامثلا ينعي ام نيئم و 0 لاقو 1 د ىلع يقلاف |

 0( 0 ةقوقم نم قادابا ف 0 ناو

 ورقلا ةفطع» لاعوأب * مهقتتف ةام رلا ىلع فيطت
 ادع ١" اع 3 0 ناو اذه نيئمؤملا م مع 0 نأ همأ رظن صام اب رضيامو ديزي لاقذ

 ا

 نه كلق ناك نم هدوع دق هنا هل اولاقو هتيب لها نم رضح د هنع كلثم |

 ا تناكو هيضغ هنع ”ىفاعف هانإ هولاسو ةئيبش اوناكو اذه هانا هيلع ىقلي نا ءافلخلا

 )0000 طااذع ةفيلخوا (انريخأو )ضوحالا 1 زك | يف عمطب 59 تفلأ ننال

 خامثلا لوق نع ديزب لا رك ذف مالس ناا

 نق ندد اه امر * تداح واه اعماق رع دقو
 ا 7 ا اتت تا خالل ١بببب ب تتت”ب <:

 ا
1 

 ا
| 
 ظ

 | باودلا هبشأ درقلا وه اذه فرعي الزأ كل م 00 هوا رم 1 ار افك ب هع تكف

 / لاق ا 87 12 لاق ىلحملا بحاص اد نا ىلع ان ( مزاح ْس ىد بان 5 نه تخسن )كب

 | ىلع نب ندح يف ينرذعت الا ريب را ننال سانا ىف فدل 5ك وهو ريب زلا نب هللا دم و ل
 حمو

 خامشلا لاق م وهو هللا و م عد لاق. ةرصالا هر دملا تدق ذم هنأَو م

 يصارع لع ىلغت مكرودس * يرأ دقو ءايح اماوقأ نسا ظ

 راوخلا م 1 نه هل ناار لأ لعد هللا و كبرض تفس تفل ةناع كيرمضل ناره 16 ول هللاو . ا

 لاقو هيلع رح همحر ناصال هللاو هب هب ينيرغأ نا تدرا هللا ه>ر ةيواعم لاقف ام اهراوخل

 درا لئاق تبل كافنا لقا الا #2 :اننن' نقرحلا ءزملا اها الأ ظ

 دغ ّق مهدلا هب 5 اع ىماعو « هلنالب نسحو .ىن»ه هبرق يفأ ظ

 ةيواعم لاف لوضخفلا فاح كيلع ديل هابأو يفإ هللاو ان ريبزلا نأ لاقذ 0 ب ةورعأ رعشلاو ع

 |0010 ىدراو اشم نح ةئيعرلاك الا اف تنكاام هللاو لوّمفلا تلحتو كل ضّرغا ال ثنا نم
 نادمهم وذا لاق 3

 050 ةايخلاب و وه ناو * هلحر قاع ماق ريسءلأم اذا

 تلا 0 دوس 20 اهئاوق يف ةفكود 3 ب رعلا اح | ىف لاقةفقؤو» 0 مآل



 0ع 01 0 5 0 1 0017

 0 0 1 د 0

 ا 1

 )ه١٠٠١(

 0 4-3 كيعم ا نم ل وص --

! 
 ١

 هلوأ ينلادوهو

 م ظ ْ
 احا ةرثك نّوش نود ل 1[ راسا نا

 تاضآلا لعأب ا 0 # ل دق باْمَلا ا

 تايعشو ةفعأ لووكحو # قدص يح نم نودلا كاذب

 بابسلا يفد ا - * ومىاتوءعزج عزملااونكس

 تانإ نم ةفدم قلد نمل امر *' .انياش  تساغ دقو ف وةك

 يانا ينامو ًادرف ترص # مىاعو مهدي ليولا ىلف

 نانا سأر 1 ماظع نم ضع يف هضم لخاتتي يتلا بعشلا نؤشلا فيفا نم هضوىع

 نال كاسل وم 1 0 ةاقص عم بابسلا صو يداولا فطمنم عزملاو زوعم
 ىلا للاثااو ترا اكل 0 در تايشعلاب | ملا نوح رح اوناك مهلاومو شار 0 ننال

 ' ىلع نع يرهو وا رسوما دع د نر اا يفد ةراحبلا كلت تيءسف اب نومري ٠

 | وهو 0 اعرسسكو ءاقلا حش بايسلا ىنصو تق لاق هبا نع لقوالا دس ها

ْ 1 

| 
 | نم ردص قف كاد راض لق: ن نب 0 نوكرع ا١اؤ ةياها لا يف 00 نوعاخللا م تل

 1 فولاب نال 31 ناوع اشي 6 نورختفف ةمأ ىف وع ْق اذهو مشاه 0 1 وعم ِق 8 3 ْ ا

١ 

 ص كوملا كالذ ىلع فقتو ع نشد ارو كا خوراعم ر ةذعص ا افعال 10 [ك ند تعش

 1 هد ناكف 1 0 تاع و تكد كباس يبأ نب ةب 2:2 كيوم 900 - تح ًانعبا مالعألا

 تراصف كلذ سرد مث ةيبصعلاىف اء 00 6 ةيبيبشلاو ةيفيدسلا مظ لاق ناكو

 هريغو رامقلايف ةنيدملا كلذكو مويا 0 0 يبن نيطانللاو نيرا زكا نيب كك ةيبصملا ١

 وراق رع ل ليقو ىعوسلا ةعادؤ ىفأ نب ب ازعل ن رتك ني ركل 5

 ناو قحسيا نع اها رج يف يطفو الو ليش ديفا ءاتعلاو ملا نا سطل

 ظ سماخلا ىف عماج نالو ا ني 3 ا 3 رسل كلوا هيف 3 ةنان

 0 يرق هناا لوا لسا لدالا ةمرالا يف عرس ترو سو ب مر سداس و
 نثدحو يندملا بوبأ ينأو ياطبللا درعا نعم ولاب ليقت يان ام عار" ل اكابد ينأ نبالو قححسا

 : هيوزب ةزع تكل عقلا اذه و
 اب أ هب ةزع هتبطخ كاف قلق ارثك نأ معزيو « ينوكرت دق .باشحلا لأ 0

 0 ين رب>أو 90 ملو هب 0 ينرهولا زيزملا دبع نب ادجحا زك
1 

 ةدايز هقو م ريدا اذهب ينثدح لاق يربي زلا يندح لاق هنأ نع قحسا نب دا نع ىف

 تحرر 3 لاو ينأ ىنادح يربب زلا لاق ا لا ىقعفو 1 1 اهلا 1 0 هريذح و آ

 ) 1 3 يتاغالا تس 2 0

١ 5 



 : 100 7 بلا
 7 )ا

 .2 ,٠

0 

00 

 دب ىلع هيذبب يدحإو ريبزلا لآ نم نيلجو نيب يعي ةشئاع نبا تءأرف ف ديف ةيحاب ىلا |

 0 ا كود مهيار 3 2 ف اهجوز لعلي ة أ سها 4ير 5 اي ىتعوهو نش ديب ىبع يرتخألاو ادلع

 ْ هحه اذا ةثئاع ن ١. ناكو عتصأ كا ه ةغلاع ِتا ءايغ كشاف َس موقلا ا 0

 هدم تب ا د د دّقأ ا لا و عم 2 و اهافو ا ناك انف ةزعوا رك هللا 0 تاّقف كو 0

 لق كلذ كندح ناك بفكو ةغئاع نإ ا نيتك تدضصخ نيح هلع ري امف 0ك + يتلا ةيدوالا

 دبر ريثك “3 05 يردزلاو هد ث نب رمت ةياور قف انهه نمو ك كلذب هرضح نم ينادح

 اوساح موقلا نأ مع ب رف أ م ناك اماف كدف ةيحانب ةيدوالا 0 ير اوصلاب ة 4عحعت 2 ىو هنع

 ا ةعيسد ةأىما ير كناف ءاملا كلذ ىلا بهذا هل كاف" اياررعأب كلل كم دلل ل نع

 0 000 كدا نار اذان ةرخخاو نمتلا لوأ دشنت نا ليلا كل عدلا لاق ربقلا كاملا يان

 0 نأ تل 00 آف علان ىف لاف تس دفا كامو اهل اانقا ندفع روم رغلالا لجل
 ” 1| املاح ةنارق ةزع كلذ دع تءاح 6 هيلا تما ىح ءام ةبرقو رووو تسط اهعم راح تايقا

 7 ىلا تماقو هكرات يو ةتلعا طا و كتقراف ا لعام هل تااقف هتلحار اندر ارم انا ا

 1 اا راقب لو م ءاطح ند. تعرفت تح هل رول ىلع وهو تح رق طوقا
 لاقو 0 ماق 3 هينهدو هت ت 1ك هيلا ا 1 1 ا ا 0 يح

 نا يمعا لع ل وم اعزوم »+ ' ينوكر دق كاس لعأ نأ

 هديحاو هر هاا نبا لاف ةيش نب رمي ةياور انهه ىلاو اهلك تايبالا ىقاب 0

 | هعم قطن ةيدوالا أ يلا 3 ُ تايبالاب ينغإ عقدت اف عن قلق ةنعانإ لهو اناقؤ كلذ يف م ل لهف

 دور كوك . 0 --- تاقق ةقئاع ْن ! 4 ردع توص قدح كلذ نأ ك ليق 2 ةقلا 4 صصق ةنندملا الا 3 را

 َ ا نب هللأ هلع ينادح دعس يلآ نب ( هللا درع لاقو ) ع قنا د تمم ياذا يردأال

 "|| معتتلاىلا هب اجرة كك ضيرغلاو عرس نبا دبعم راز لاق هيبا نع دم نب ماشه نع حابصلا نبا
 رعش يف هنوص ىنمف حرس نبا عفدناف ةكم لها يسن يتح اولامت اولاق مث ايلملا ةينثلا ىلا اوراص مل

 ' 1 ربل نك ناكل
 7 ظ باكستلاةريثك عومد نه * باريس رس يبدعسأ :

 ” ااا دبع« ىنغ مث مهنيا عمس يت> اوناو ءاكبلا يف ةك« لها ذخاف
1 23 

 امامزو ةَقلح بعالت ادحا * 0 هلل 08 0 نا

 امال-- عيقبلا لهأ ىلع دك * *يرما نءعبقبلا لهأ ىلع ارقأ
 امالغ با.شلا ليتقمو 0 2 0 ع نارام | ا 3

 اماعو ةروص ةحابص تعمح * ةوحرم اهاها يف ةسشو

  ينخي نأ خارصااو ءاكبلا نع ردع ضصيرف غلا ىتبو باس أو" يرطأو لي ولاب بوردلا ن مل ودانق

 0 9 هانا 0 ل يطع سولاب لدا د.عمل ءانغلاو ةعسر نأ نب ردوعل نمشلا 1



 )/ا1١(

 أ لوأ لش هيف يولع نا ندبح ر 1 ذو طاع

 6 ثتوص كيعم نادم نمو قع

 ْ ةدنصقلا نه هرغ هيلا نس

 قيفر قافرلا يف ىلخر مذ لهو * هت ريشع نم قالاق له الس

 قيم عاجملا ىقعم نيغا اذا # م ماركلاءوقلا ىوتي لهو

 قيدص تارعءثملا انادهلاو مل #4 0 تش لا 0 ولاو

 قيبرصل لع مامون تحور اقع ”رءانعم مل هللا دالب داححت

 قي رط فمما آلا اسأل« هاروت 00 3
 نود قوافل را لك نع فلل يناثدحو

 ىلا كارا كلم دم 8 عقل تل شع وأ امم ا

 كب ا و و سم

 قيفأ تادتالا نإ لينك ولو « ةيع نواره يااا
 قبلا 03 يعادلا كال ينو د ةرفز كتاب 00 تكف اذا

 | قر م ميزاب كوأ لبق 2 روك 20 ندللا يف ديعمل انغلاو مرد نب ملا مثلا سس وطأا ن م هدو رع

 ب دما نأ ريناند هتقفاو رح 1 عضوم يف لا داو ىناثلاو لوألا ف 6-5 زرع رمهم تر

 : ل يطسولا ير ف رصتسلا لو ليقلا

 0 : 2 ع

 قارف هلو الأ لالاطاب 4هو * ه-ةبرآ قارعلا اياق عمجلا

 ظ قطا كاوع نع انوي تعالو 2 ىونلا ةماضا را 1ك
 قيدص تارعءثملا انادطاو يي # 0 تنك تيذلا نيماعت ولو

 نشاطا و رح رك ذو تع اذيلا هفاضا 0 00 تلشلاو هريغو رز نايورب ناللوف) نان

 فتح ةريكلا لدلوا هاير وز زك دوب رمدلا نم ىلوا تاه و ا ا 0

 : : هدلعل و كاسألا سو عنارلا يف يلع وا 5

 ١ قيدص نهوءادعأ نيعاب « انبولت انيكرا مث يوهلا انوعد

 ا تاثلا د بىم دع قفاز قيد متو * فرا اما ماوس دوذأ * وهو تاسالا نم سماحة ةادعإو

 ٌْ ىاثااو د 0 هللا ا فر ان حرس نبال اق عجن هلوأ يذلا

 أ يداولا هل هدفامو ضدنا يلو رسمه لان ىلهر فيوذ 7 نبالو رطنلا كيه يا عياش باو

 ال ايف نس مالا ركع ركذو قاما نغارمنلا ير قة ل

 : 3 راو هبسنو حيرذ نإ سيق رك ذ تح 0 5 ١

 'ةراولا ن ينترطب .ن اقلك اراك ن2 ذم سندق اهربغو يدار كا 5 مف 2

| 



 ا ناو م ناس سر سنا 2 اال نر ل ل ا
 1 ا 2 70 107/ 2 2 711 "م8 2 2 3 ١

 / : 1 74 4 3 1 ١, ىلا 1 3 1 1 . 2 ١

0 

030 
0 
 او ماا ةكردم نإ هع ا ىتاكاو سارع ا 346 نر 7 نب ثيل نب ضاع نإ.

 جتحاو قفم كسلا 0 ةيضلا بايحلا ب حيرذ نى هنأ يذلا 0 د رار 0

 7 سدق كلوش ظ
 5 تا 10 باد طا 3 ميرذابدقف د ةباوغ يف ناب يأس مم ا نا ظ

 7 لاش لاخهل ناك هناو ح.يحصلا وه اذهو يعاز لا ساعت لعاذلا تن ا ىمهددقلا دو

 3 لوّش ىذلا وهو رعاش ةنس نيور< هلا ؤ

 ١ سد ل وه هقو

 1 0 وشما ل1 0 دع 1 12 هلي لا نا تع ظ
 1-3 ن1 20 ا :

 2 ل2 دلو اها رز امال ةقانألا“ ع :انر وكام دق نقم هك تنكا دق ْ

 3 لفت رثبلا محو ضايخلا ضءعب * اهءبسض وار يلاخ رضام : ظ

 8 ب 0 نب 0 يندح كاف داعح نك ىف ومد ك2 ينثدح لاق 0 ب 0 ) ينريخا 0

 55 ا معيرذ أ 0 1 رم م اددع ىنادح ل يبكلا نب 59 اديه نع 01 ينأ ناد ن 3

 0 1 0 سق ربح ) قرا ( سقمأ هتيضرأ 0 هللأ ىكر - ظ تأ ؛ ىلع نب نجلا 1 1 2

 0 كلذ 2 ةموظ هوو ةرود.م 2 0 هم هضم نع قف انكاشم نمةعامج كار يلدا

 0 :١ نمش ( هدد لع هب رك ذف ملظ | ةل+ ن ع هحاأر ا رمسك و 1 م ءاحام الا هدب لا قدتيا عل 2 أ

 3 م .اوهريغ ىلاهزواعح 0 32 ب نب ر# لاق ى را ود كا زيزعلا 7-5 نيدعأ ) هرب ارح ْ

 1 1 نع ير, 0 داح نب ىد وم ن ّ دل 0 نع ىلع نا نسحلاو ة هدف نيا نع ول ن١ لج نا

 3 نع ىرسلا ينأ ن ا نع د 0 نإ اسد نع نطف نب زر 0 فهسولا ند مساقلا 0

 3 1 ْ اه 5 اع 4م وظن 1 هرأم 1 نم 0 تع تلو 0 دكا 0 َّ أوو لعو يلكلا نب , ماش 2 1

 1 : 55 قو 0 , دلاخو هيض يور ند 4ةبش نع 0 دلاخو هلا احر 0 ىمدحتقلا ٠

 وكلا 3 ِ كا ع لح 3 دام ناادع 0 نع هبا ند 0 اسارلا بحاص يندوبلا ْ

 0 ًاميج اولق هيوار هل ا ل رك يت هيد ل تيكحو

 ناك هلزنم نأ موثاكن 8ك 0 0 5 رماح” نقدر أو وه اكو: ةفدملا صهاط يف هموق

 1 هلوب جتحاو فرس
 : ا قيل 0 ه1 عا تا ا كدا

 فولخ يملاو اسهم ةمي> ىلع فقوف ةعاز> نب بعص ىنب ماين هتحاح ضعبل "سيق رف اولاق

 ةديدم ةأرما تاكو .ةب هللا تحرخو هتقسف ءام 1 يملا ب دال تن 1

 دربتتق لذه ك1 تريقو هم ف تلو اعز اهلف مالكلاو رظذلا ةواح ءالبش ةماقلا

 . ًافطيالرحينب نم هنأف يفو نسف فرصا ا رح انوا ءاحو م لْزَيف م لاك 6



0 

 تر ملغف !لف اب هدحو ذتشأ دقو خا ياهلا ل يورو ا د> اهف رعشلاب قطني لمد

 تلاطاف كلذ لثم هللا كو ا 1 ينل امو اهب دام | ملا كشف تفحتو ديزل تاردلا

 0 جوزي نأ هلأسو هلاح 2 فرصا ندخل اص لع هاه 1س لك فرعو-

 دل رسوم لا عمك حاقماكو كف نوف كم تانن ئدحاب كيلع قنا لاقو هياع يبأف
2 

 نا اهكساا ملا كلذ 382 ا يفافدب ١ 4 هءاس دقو قست ف رصن افةن عىل اهنا جرش 3

 ْ كيلا اكشف ناار تكاط يأ لع ندع لاف كام اهدنع د ا

 أ د 5 "يل نأ ىلا دبس ىتف كنك أ انا نيل هل لاف زنا نع
 يلوي هيف تلي ىذلا نا لاق كتماف ىلا تي الا كلي ءاحام هللا لوس رنا كا

 ا ارعأ كل يدبلا اك ١ قارزوسي ناي لق مرت نقل ل كتبا [طاع كح دكر كدش

1 
 ظ
 ا

 ٠
| 

َ 
 ظ

 ا كلت نركب فأر انيلع هوبا حجرذ اب السلا نكلو ة دغر فلا نك اطتاعو

 د ع هللا يضر ني ا قا انباع ةبس 7 00 0
 ٠ عرذل لاقف نييعازإلا“لوق لثم:هل. اوااقو هل اماظعا ةللا اوماقف ن ومش محو هوقو اير '

 نم هوجو يف هعم جرن كرمال ةعاط او عمسلا لاق نس 00( ااا |

  58 1أ همم تماقأف كلذ دعب هيلا تفزو اهايا هجورف امبأ ىلا ا لع را ال ل اونأ يف

 كلذ ضعب نع اهملع هفوكعو ينبا هتطأف همي سانلا ربأ ناآكو امض يخلص ا

 |( اعضوم كإذإو مالككلل را و 00 نع ا 3 0 هاله 3 ا 1 تلاقو ادق قاع تحولا

 ١ كرثي امو سك توع 3 تيشح دقل: هسال هما نلاق هتاع ن : 3 ملف اريد م ص رح

 إ لعل أه ريغإ ه>وزو ةلداكلا || ل كالام ريصنق الا ود 0 و 7 0 هده 00 0 0 دقو اما

 أ كنا سقاي لاَقف هاعد هم وق مما اذا ق 6 اع ا تن دلو هقزري نإ كا

 | ىدحا جوزيفدولوب تسدأ ة 1 رم هذهو كاوس يل الو كل دلو الو كياع فق ةلجلا دع ا العا

 /اديأ اهريغ اجوُرمم تسل ن مدق لاَقف ا 7 ند دلو كلل فهذا هللا لما كم تان

 مسقأ يفاف هوبأ لاق لاو ادبأ 'ى ث'ااعءوسا الو" لاك 'ءامالان رستف ةع اف قر هوبأ هل لاف

 لاص> ثالث نم ةلصخ د هوذا قلو ةلالذ رم لوما لق داو توملا لاقف ىنأف امةلط الا كلغ"

 لكرا ينءدف لاق كلذل ةلضف ىف اف لاق ي ريغ ادلو كقزر, هللا ند تا لاق يههامو لاق.

 لع راكد لعداف لاق هذه الو لاق هذه ي قناع يف تنرول اهناوم تق داو يلعأب كنع

 تناحو' اهقلط اا رالف لاك اهنا ةيط ىع نوكن ناس ل نحلل كللعأا

 فق سو 0 0 < 8 ت2. 0 00 ناكف ين 0 تا تدب 0 هنكبإ 1

 3 ينل ىلا لحخديو هع فرم ف ف 3 قد ا 1 0 ىلديو هنادرب هلظيف هرناح ىلا ا ' :

 0 5 0 0 2 7 . 00 رك ل را كلو كارت كانأ عطن ال سيقاي هل لوقو ه هم ينو ىكيو هقئاعتو اهقناعيف

 ماقا هنأ 4212 5 7 8 موُدلك نإ دااخا ل 0000 هنأ لايف ديا كيف ا عيطال



 09 كح يشمل كلا هم سمسم د دج عمم موسوس

 ينري> الاقيرح ن با انريخا لاق قازرلا درع اندح لاق نيعم ن يبي ينادح لاق ريهز نب دمحأ

 ىاوب اينرغ ناماس نب ديزل لوشب حجرذ نب نس 3 عج هنأ 1 م 0 ناش يبا 000

 | نب هللا ديع نا تريخاو حرج نبا لاق !ممدلط يتح ىئادريف اهيملع ندلتسلا قدس رع تا
 00004 نااسلع اها امري تقرت نا لع كلخام هل لاقت لسق انا“ ارذ يقل ليوطلا نا وفم
 اة مهاربا كيذحلا اذه ىورؤ فيسلاب املا تيشم وأ هني تقرفأ ىلإبأ ام لاق باطخلا
 ظ ا عرذل اءمنع هللا ىضر ىلع نب نيسحلا لاق لاق رانبد نب ورمت نع ةنييع نب نايفس نع يدامرل
 3 اهلوخ تاط ان ع تعمس يف امأ يدا نسف نيا تقرا نأ كال نك ع د يبأ ة ةتتسنا نأ

 ص 0 و اهايأ هقالطب ىننل تناب املف اولاق لاب اهملا تقم ف ع و لخرلا نان تقر 31

 كال هب اللاخاو ين 00 لاو ار هل و هب سهذو هلقع ريطتسا قح ثيل ا مالكلا

 يل تءاقا لإ لقو اولمتحيل اهبا ىلا ت 0 ريا اهعارو جيشأ رحأآ جشنيو ىكي لء>ؤ

 كلذ 00 املف اهتانا للهم لبابو ةقان ىلع جدوم اه وبا ليقاف املغ لخدي سقو اهدع تْضّشا

 عار يأ بهذف ىنبا لسو نع ال تااتذ ف فاض ابل كلو لاق! راع لع نضام

 وا لهاحا قلك لانست كاع و الام هلل 0 هموق ند :ارعا هيلع تلءئاف اههوق هعئق 0

 لوش وذو قاذا مل م لقعيال هياع 0 طقسف ادغ وا ةللللا ل ينبأ هذه لها

 نئاك وهوا ناك دقيذلاراذ> * كلا ينبع عمد نفا ياو

 'نئاب وهو نيب مل بيبح قارف * ةليلب كاذ دعوا ادغ اولاقو

 ال راح سنا 1 كيك ا يتي:هن وكت نا ىشخا تنك

 سبق لاقو لاق نونلا راش ىاكركا د دن راخأ اطو ءانغ تابالا هذهيف ١

 قلطو الع مدن داق اجل جراد نك بلا نولوف

 10 قالا كراقلا ني تراركأ وا +1 سا تدصاعو يقادغأ تعواطف
 قوما لعادل 00 يا مهيصع قات هلا, ترلو  تذذو

 0 جوم جايا ىلع تيدبأ د رجا زرحبلاو رحبلانض و تفلكو

 0 ا املا داو ةراطسم ع حام 0 نءاقلا قارا اك

 قطنم لك عدس ىعحس 1 2 م اك امد علا قع 00

 3 0 هنم ريطتق ا راسم قءني لعحف هئم ب رق بارغ طقس ولاق

 بارغلا رذ> نم باقلاراطف # ىنبل نيس تارغلا يدان دقل

 كا و ااسملا كاتو هلا ىلا اراد هل عاشت ادع لاقو

 تان ىف كروس ىهدلا ناكو”* ١ تارغ نم كحمو تسءتت اقف

 م ماملالا نم هموق هعنم دقو اضأ لاقو

 فال كودو 1



 ا

 ©ه©

 1 ةينيسج 9 م

 ريس ع او 0 2 كعلم #3 تى كخحنو نيبلا بأ رغاي الا

 ءبك حاتحلاو الا ترط الف * هتماع دق امب ريم مل تنا ناف

 رودا بديحاب يار دق 35 #7 ماسي كأديح ءادعاب تردو

© 

 : 0 اال تقدص # ا كاذاق هدا 3 5 : ل

 لوا القت امهف راجتلا ا نا شيع رك ذو ياشولا نع نع رن, :لا لبق يلا عماج نا 0 2

 مهلا رظني م اهعم راجل 70 ةعممم ع اهانأ نا ملعم اب ا اهعسا | 1 ود 0 أمل 3 يلع ولاب .

 لبق عجرو هلشإ هيلع د ل أه ريعل يف نظنو يار رك ةئيع نعال َ> يكسو

 : لاق بارئلا 0 ا يلع 4ه هو 42 دعو كلذ ع ملفا ا 1 و اهبلحم 0 وه

 انرملا ”يطو نم 00 لادبفا نكلو يكضرأ كسلا اب

 انا غبسأام ءالاب * يباب ىاك 1 تنقال دَعل

 ابا و> هل قيطا امثل تربع *

|] 
 ىبأ .مساب ىدانملا يدان اذإ

 اهران ١ ىلا نظن دقو لاكذ

 تس وص ِْ
 لولا لمفام مودلا يل نبا * لوقتام 5 عيدا الأ

 ندفا عدرلا يباوح درا * اه يفرم نأ" ولف:

 "لست اهلفم عامز تردو * ..تلاق ةادعا ترد ينأ ولو

 نايلف ع كاذو ايلاقما م اينما نسرشلا تي 7
 لارسال الر ريشا 1و8 للف نم سس نسا 0

 تاالا هذه ماعو ضيرقو لذب يياور نم لبق مدفع زر نان هيف نع

 لوكمم اهدحاو دقفي ميغ * ىبل قارفب هلاو ينأك
 قدورتلا اهب تاو تلو دف ع ادراج نك تاي نقرا
 نال وملا شك انوا لح رد ينل عوجر قرطنال كنافا

 نييلا وه .قارثلا .نكلو # اهنم برقلاب 1 تنتع دق و

 لك ار دعانا نم ب ايو نيفلتؤ“ نك ل
 ملسلا لملك هيف لعامتي لع>و رارقلا هذخاب 7 هعحضم ىلائذاز درفناو ليالا هيلع ند امافلاف

 لوقو ى ؟يو هيف غرم لمجف اهئاب مضومم ينأ قح بنو مث |



 لا

 ىعولخض 0 3 # قىح ل ذا 1

 1 ىعولو كاذ 311 دش مت »+ ىداؤُف م 5 كاسانتأ

 1 / عوجحر ندمان ي د رهدل له + لهاو يش كلف يالا لان

 , اذكه لل 80 ينان زر نب نيسح اءويف ىنغو يطسولاب ىلمر فيفخ ةيراش نيلوالا نيتيلا يف تنغ

 530 ما لاق لاق عكو ها ل 0 ) ا )؛ناواس نجمشاط هنأ لد دقو ىاشولا ان 532 1

 ١
 ١ مط 2 ع 2 نع ىرافغلا ن م 00- نع ىقحا املا كيه 3 رارخا كدع يمدح راك

 ل | 56 الا 0 8 ءااتاذو ةعارلا هش ىلل عراب رد كا اناغ تااق 0 تا ةداح اها لاك

 7 ع كل 0 تدع" ىو نيقايام نك اذان عسي 0 ف فا ىلا جرد ب ع ناك

 لاف. تاءظف اسبق نك اسال تيماقأ نلوون ىلأ مث توع داكف ىنبأ قالطإ ءوبا هيلع م

 3 ْ باقلا يف لغاغت اذام انرمحايو .# اذفاو اعز دنا ف كل 1

 1 ١ ْ تقس لع ا و اور * فراوش نويعلا ىدمحاف مسقأف

 2 20 لع اك وحر ةنهسااوإ اه هنقكترأ 0 ول ةنيمكل

 0 تدضا| قول رخافاع ناواع و: ©«: فراش نم شادن اف 5 01

 00 0 تقلا رم باكرا لوا تيلطدقو * ىلوتع تلو موب يم دحوأب ١
 1 | يام تاخالا ةقرو وما » اهيدعو نامزلا تاعلم لكو ظ
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 مول نيعزايلا ىأف ىعومد * تالهف ممن ند مهراد 6

 ظ ميو هوحش يكس رَخا ما -# -ىؤطاوقوشلاو ميا رعت :

 ثاثلايفو ليقثيقاث اءمف بررعلو يءاشطا نع ىطسولاب لوا ليشت نيلوالا نيتبيلا يف عماج نبال

 | تسب تابالا هذه ماتو ىءاشطاو أو شو ورم نع 8 لمر فيفخ ةسايل عيارلاو ||
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 مظع نطوه بح فانصأو * قئالعينبا بح نه ىنضيم

 مكوه و شاعام نش *.نواتع * هداؤف ينبا بح قاعي ن مو

 مقل انثي اعف دوعلا ىلع * ادا كنع تنحا نإو يناذ

 موكا "ادنلا "هيف كتير ع اشي لمعلا تنك [امز ناو

 مقس 110 جيم * غراف كءاق نا اذه قا يفا

 هيلا ةيوسنم ةياورلا هذه يف امكلو هرمشب تاسلخ اماو سيقل تسيل .تايبالا هذه نا ىلق دقو

 امح ىف مقم وهو ةنيدلاب اهحوز ىلا اطاقتناو اهنطو نع يبا ليحر يف اضيا لاقو لاق

 تس وص
 انالو الطم تدعوام . ناكو * ناب نم اقام ا

 اناريح نييلادعب باقلا حيضاف : اهلمأت تنك دقو مل 1

 انانح اهلا ركذ نم همدعج ا اذام * دحا هب 0 ىو هللأ

 انايرعو بوثاذسانلا سحأو :* مدق ىلإ نرقنمس ساتلا كك “اي
 انناغشو امون ائاتمت كلا * هنا موناادتعل عيحضلا مأ

 افاطا تددو :رعو قدا نع ريف :ءلا ىرحم يف قلاع« لبق لات تاشآلاب هع ىف كب رخال

 ةديسقلاهذه م امو ةيولعو يكل اىديل اناهف كيدمع نإ دحأ لاقو 01 لقت » يات ز رحم نال هق نأ

 ناك ام ناك تح دبءلا نلعاالإ -*: كس ناك نق. هللا كرا ال
 نارا ىلقلا كاك نك 126- غ تكتم دلما زحل تققتسا قيل
 نانمع عمدلا يدان وشلل تيكا « يقرا الل كفيط ينرازادق

 اولا ناساالا ثدحي نهدلا) * اراد ابطل يقعد |

 اناودلو اع هب تيار دق *# رشد هانا يف ركل راو ظ

 ةيواعملإ ضصخش يف :ءل انا نأ اه رم هاورو يدع نب ميطا ويسر اي صك نا نقولا

 ريد قطاعلا 0 كا 0 ىلإ 1 ب كف اهايإ هقالط دعب: هتنبالدض رد اسنق هيلا يكشف | 1

 هلزس ي يذلا ءاملا تحاص ىلإ كالذ يف كيعس . ناو كف كلذ ف كحل نأ ام 1 نإ همد

 8 0 عا : 5 كل ادصاق الوسر يبا تهدعوو ادنكو اباتك كلذ يف ينل وبأ

 لاقف كمد نالعاسلا ربه نأ ىلإ يعالا كنب ىهنا هل لاقو همه هساعف ريخلا هأيأ ١

 تس وص

 ريسم ا يكف وأ سشاو ةلاقم اماصونود لوا اهون ناف

 يدودكم نحت[ دقام اوبهدي ناو 3 كلا مئاد ند ىنيع أوءتع نلف

 ريفرو يدا فرد نمو + ىوطان ىقالا ام 5 ا هللا ىلإ

 راضو رع نوما لب وط لاو نب ىفطا 5 طابوف >ءالقر نهو



 ىو دة هل>و اسلاح هتفااق هربت نَء هلاجتو مالسأا هغام ةأرلاب هيلا 1 :

 ريغ قانولا 0 ءاكإ © روع ندع يش ىلع يب اس

 رورسو ةظبغ ىلا منأب * يوطاربظي نالق ًاممح انكو

 رووظل ةبواقم يوطا نوط انف مط تنالب اي نوتشاولا ا 8

 روع عام امدلا ا د اناصومادول سفالا بسد تنك دقل

 امخص» ب هللا كمع د 0 راك 8 ويسإ نلا ع رد نس سدقل رعشلا نا ريذعا اذه يك 0

 ؟ طولا مو تفرع تايمالا هداه ني تااتاو.سدانلاو (ناتلاو كوالا ىف ءارود 4
 فيقذ قحسال أءمف نأ شريح راذو 7 رع هنأت 5 ايد يناثلاو لوالا فق مهار 1

 هربخ يف يلكلا نا لاقو د دش ةوادسا 6-1 5 - ؛ رد هفنعلا امو ىماخلا ىو ىطسوأ ا ع

 اهراز 0 همذ ةيوادف رادها ُُق سف لاق“

 ليبس هيلإ ام عينم باحح * اعرق نود ىنادق يتبل كتنإ

 لوز نيح سلال رق رصسو# 0 ا محو ا مهتنأ ناف

 لش راهلاب أ م ءأو »+ ىتت ىلبا يفليالب انحاورأو

 لوم وحالا اهم 0 9 ا ا 2*3 اننوف قرا رقلاضزالا 2

 لودذ دو 0 اهاغد تا 2 0 اس رهدلاد وعي نأ ىلإ

 ينتج نأ قذتاو عدا نب نفق حب لاق يأ يخدع ىلا لاق حاطتلا نال باتك و ل ١
 لت راع ايلول تنمو هلع ًاققاو_ و عدن 0 .تاضان اي موا هج لسا يف

 اهاقم يبل دنع نه ةحاجشل لقأ ١ ينع طوعا ينم موبو

 اهانمالةط> تمار سفنلا اذا #* ةحار ةضي رملا سفنال سايلا ىو

 املأف هللا اتابرأ يبل, نأ هعاد لو الم هسق نع اهندحيو ل نو هد تامجسو هئابخ تلخدف |

 كوشي اننا هيلع تعتتماف مالسلا هنع اها نأ

 [عالل كغ نمل ةينا» سلف رايلا نمش عاطل

 اهع وجرناحوتر هصااذارسشءعو# تقرشاىشءشلا اذ تاق 2

 اهعومداهتم ضفراواعز>تكب * يملسا ىلوق ةراح امطارو

 اهعورب ثردح يع اهءاح اذا * 5 ىن2ىذلانإبو

 | ضف اوفرصصتاو مهجح سانلا ىضقو لاق يطسولب لمر في ةيولع نيلوالا نيتيبلا ىف ين

 اوءلعو مار موق ن ال ادئاع اهاوسر هَ 0 ول ىلع هنم قش ا اضرم هشرط ىف سدق

 ٠ لاف هب
 مقوتا ام لح اذا دغ ةادغ. * يتبيصم كلغ تلج دقل ينبلآ
 غلطت مو لكافوسش ينفق« لن ' قنيولشو اليم قي

 عرضتلااذهلاطدق يديك أوف # ىري امل نيلي ام طق كيلقو



 مطقأو بحمال ف> 5 ىروعل نإ ةممأم تنأو ينأش 2 كمولا

 00 والك خب 35 نم ضاف ف #2 0 ته كنف قا تروح

 : عجا ا 0 0 و 2 افا تاعك ماب دق وهل نكلو

 ا تاو اعلا
 ى -

 عزل هاك لب ذل هلفود * -ىضق) دقو“ هلا” انج ”ةلئاقف

 , عاحشت تادئاعأا ىلع تلك »+ اح ف 4دج اص

 0 رك ذبب يبام ىلعى د فاقع تلف 0

 عفرا ا 00 م , الأؤ كيدل د 0- ىلع 5 )م

 5-5 ترذتءاقدع وم ىلع اليل هيلا تد>رذ د 6-55 تا د د اعز تعزد# تالا امغامف لاق ا

 0 سا و هتعدوو انقرتفا | اذه الولو كلذل كاماحتا اناف لقت نأ أ يئخأو كياع ىنبأ انا تلاقو
 ل تلاقف اذه هرفس 3 تومنس هناو هب امل ل ااع هنا اه اولاق | اهلهأ نأ هغابش راك دلاخ لاقو

 لاو كلذ ها ى اا اعال 2 و عد مف ًايذاكالا هأر ا 4 4 نع مهفدتا

 ها قيضا ىلع امون تبحر اع د ردعم ا 5 هللأ دالب 10

 0 ل 0-2 2 5 لو 2 دولاب 1

 قيدص تارءئملايادطا 111 ا تفاديا نا و

 قيقح ءارخلاب ىل مو ءامح

 قرط كيلع الا لد ىلع

 قيفشل ىدرلا ثدحا َّنءكياع

 مة اذا
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 # اهدرأ مث سفنلا كلا قوت

 *« هلامو كنءسفنلا ماوس دوذا

 * ين رو مرتد تاواح ناو يفاذ
 * ىتلا اني اكامانأ رأمو
 © لح اع كلف ىاو ناب كدعوَو

 * راح كنا باقاب ينالدحو

 اعاف امقس 0 وأ 0

 يف كل نكي. ل انو تملا

 اك يع ل ملا كف لاق

 قبا نامزلاو الع نررم

 قيحس نيءاعت دف مدعم

 قود ف و ف ىنل نه نيبلا ىلع

 قدطت كارأ الام فلكت

 قيفش كيلعراحالو للاخ

 قيفاق اهل يعاذلا اب ينيو: < ةيدغ لوا دنع .يدانأ ينل

 نإ كنا
 هفضصأو داوقلا 0 كناو

 5 0 ينايز< .مع

 . هتكرت واىوولاتيرزع انآ اذا
 يثلاو «زايخلا نيب يوولاناك

 قيتعكنم هحولا ناو حادر

 7 دلع كلم ناديا

 قولا يف فدنو نير
 1 قوبع الئ دنع 2 رك هيلو

ف رح ةاوالا و ' ا ثلا نيبو
 1 



 و الاب 0 1و 1 23

 قو وف لاعفلا يف ضعبل نضعيف

 قر قافرلايف دحر لم لهو

 *« ىلأساف ملا ىملعتال تنك ناف
 *# هتف ريشع نمينالق له ىلس

 قي« جاحفلا يشم ريغأ اذا * 0 روق ه2 لف

 # اي ا ممكأو

 ان

”23 

 قورب نم حازم حاب اذا مذ( رارسا

 قيووهو لصولا لي> عطقف 83007

 فرع مع هلهأل راتعو اهعيديل ةئسدملا ديري هنا مانأ هب هلبا نك ةءلطق عطتفاف 4م و5 يا مْ لاق

 وه انف ةئيدملا اه مدقو هلبا ذذاو هيم ليش 0 كلذ نع هر>زو هساعف يف ديرب اغا أ هون

 ف ينشاف دغ ناك اذا هل لاقف اهابا هعا ىف نافراعتب ال هو اس ةقاشت 2 جوز همواس ذأ اهضرعإ

 نم لحر نم هقان ا اا اقل ءأأ ى قكعفر سدو لاق نُمعلا ضفاف تايعلا ل 8_0 اد

 توق سد ءاحدغلان ناك امل 56 ماع لل ىدعاف 0 ضقيا ادغ انين اب وهو ةيداب || نع

 ىلوقمداذعال حوز لاق ف له 0 هّنمخأ 0 3 ردف باب اب هقانلا بحاص كد ل 1 مداخل

 كلذ هل ت تااقف ريغا ثعشأ كار ا ىلام فاي هل يلوق م داخال يف تلاقف ساحف لخدف لخدا هل

 ىنببل اهل تلاقف يب وةايحلا ىلع توملا 0 ؤاةحالا فراق نم 0 ن 5 اذكه اما لاق مث سفنتف |

 تايساو كدر دح انف ىعدق كي.سحتلاقو باحلا تفشي ثد ادتنا املف كئردح اندح هلىلوق

 عجرأ كةصقام كحو اهحوز هادا جرد ضومو ك ١ رحشا| 4 ماكتيال هاش توف با>ملا

 اهجوزل ينبا تلاقو ىغ.و هلحر يف زرتغاف حرخو هءاكب مف كاندز تش ناو كتفان 5

 بدنيو هةيرطيف يكب سيق لعجو هتفرعاملاق هب تاعفام ىلع كمل اش مي رذ نإ سيق 0 كحيو

 ةيتس وح لاق من هلءف ىلع !متعويو 1
 ردقأ تنأ المل الع تناؤ * ”اهكرت .تناوا يل لع ولا

 راطأو نوط اندالت لع * تبا ىلا 00 1

 راظن٠نيعالو دات فكللو # عضوم ةنامالل اهف ناك دقل

 ركسو رم لاتحلا حرفللو :* :اهقإ رب ير ناشطعلا ماحالو

 رطخ نلاقلا ىلعاممم ةرك ذ اذا * لءحا نيبةحوجحرا اهل يناك

 ةيراشلو .لمر برغل أءمفو يم اثولاو ورم نع 0 لوا لة نيلوألا نبت .مءاأ يف ضيرغال

 راكب نب ريبزلا انثدح لاق هالعلا ىلا نب مرا 3 ءلا نأ ةياور نم لمر فيفخ ظ

 تناك ةارماةردوبا هل لاقي ةنيدملا لها ن 0 جوز لاق زيزعلا دبع نب كلملا دبع ىنثدح لاق ظ

 هدب تاش ةبرمذهب رس هذ لوالااهحوز هيقلف هنيطب وبا.هل لاقي ةنيدملا لها نم 1:0 لجحر دنع هليق

 كي يناامأ لاق م لاق 4 :حوزيف 3 طل كبار ذأ هردا اناا ا, هل لاَقف ىموزخملا 0-1 !اونا ه.ةلفام مه

 يبل هتحوز ىف حيرذ نب نق لاق © تسلل |

 ةلهنم نيمالو دان نم فكللو »* م وم ًُ ؛امالأأ امو ناك دّقل

 قالا يدا 06
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 ركسمو رمح لاتخملاحرمالو * اهقيرب ير ناشطعلا مئاحالو

 كادر اهاباهتؤر كيدل هموق ىلا داعو لاق ل م 0 هذه ةرد يبا هحوز 0 لاق

 فرش 5 انش اق م ضرصو. مهرب لك هلاح نع هواآسوهور ف مظع 00 تكفا ورهف

 نورا مكحيو لاقف هللا ءودشاكو 0 اي ير ل توملا ىلع هنم

 ةزاتحاام اذه عد كلذف 3 ءاليلاو مولا ترئؤذاف ىأيلا كعلا ةواس اهل تدح>ووأ يش ا

 سبق لاقف ةولسلاو جرفلاب هل وعديو ىكسي هوبا لعحف هب ىالتقو ياوبا ىل

 .ةأاسيح 7 توك امأ عقف 3 كا ع كد ل

 تانعلاو دعامتلا ىلع مود 37 ا توملا ناف

 يتافو تناح ًاذا مهتاقف * اهنع زعت نوبرفالا لاقو
 هل تدشاف ليل نع 1 ناف دس سا هل' لاك كو هحورذ دع بل هيلا تشد ولك

 لوشام ظفحاو كدع جوز نا كلا 50 قدح اهدع تحوز 5 هل لَقف كدشنأ اذاف اعارح

 ةنةلاساو مأشلا ا 0 0 0 ًايعاز> تسدناو م لوسرلا 1 لع د َىَح كل

 هلوق 5 تاس و

 . بقسم ىلع تأ بلاحوب متاور قراؤش نوعلا نش هءام مقأف

 1 0 هل ع نأ ه4 فاحو ريحا هربخأف اهدعب تحب وم ملف لح رلا هل لاَقؤ تاسآلا 00 مه تضم دقو

 1 الو اهلك الو املا هذي ا ا اهف ىعام ةوسأ ف اعار ول هنأو اهحوزت يبلا 3 تلك

 ليحرلا 00 اذأ يلادوءت لاق املاودوا ا املا اح كب اطاح حاصتل ا و نأ أهعم

 اي لع لاقت اس رلا دارا الهيلا داش

0000 

 ادا نابزق ن لاو © لدا تنك نا مويا 8 "0
 انادالا ةانش 0 8 و 0

 #00 ايدانملا نرظنتني ع> 0

 ش ايداعالا نيححشاكلا كل ا

 أب ' ةحع سلا ا ابلدعأو

* 
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 #* ىنم ىلا تاصقارلاو ينم ءا لقو

 *# دولا ضع ْنَع كا

 ل |١ نردفط اف د رتا# انما كاقلا نيح يفت طقاست
 ايياسل قير لب ام ًاظفاح كلا * .لئازب تسلف كلحا وأ يحأ ناذ

 ابهام ىع ينداتعت ةرفز اهب # كد د هيدفناذا و

 ايهاس باقلا كرت دحو ةعولو # ةرار>يئهرحللاو ىثأا نيبو

 ايهام ردأملو يبل ينرت ملو * ةلخ ىل نكن م ىنب ةراألا
 ايداب شغلا نهاطظ وا ةق اخا # مهنم كرس تريذ له سانلا ىلس

 ايهاو نيمال لبللا ىتضاو كيلع # اورهاظت ا نوشاولا ىل لوش
 0 ممل



 0 ا ا ا و ا 0 ا ل
55 
7 

0 

 ٍٍ انكأل كيف ىذلا قلم رد نإ ى راق تتاح وا ليقل ىرحعل

 ظ ابه امك الا نارجولا ىلع ينيبل * ىرأ الو تيلب دق ىلام ىلبلخ
 | ايلا نعىل ترط ينيب ترك ذ ** هالك كلامنيبلا تارمتايالا 7

 ظ ان ادب دف يتلا الا ىلتا نع « اير تسل مآ ىلا عددا
 ١ ايناف ناك وانيسلا عمد, تنتفاو ©«. اعرخت ىل ىرأ ول الع ت2
 ا ا.عان ف ىقا" يذلا 3 # ها اهءلع ىناغت ال كتايح

 « ايداع الا دادز ام.ىعولو * ىراالو رروذلاو قكلاشللا

 انلاق تنك نإ ماللالا ةلقطالاو د4 قرار. ىلا ند لاو

 ظ انتاورلا تاكفعاشلاب دؤيتام ايل ة*« ةىوه رم تاحوا تدع
 1 ينع »# نازيمام كد اءعماش 1 3 فاق قلعو | 0 يف يلا نوُنَد :ىللا ا قش طا ةديصقلا هذهو

 ا ف رتولا قواطا لو ًادارقن هد فلا 0 ُّه 6 نت 3 تبلاو كورلا تيل ف 0 0 نيسحلا ؤ

 || ينانكلا ىلع نب يح نع داوم نع ينكادملا ( يمدح ) يماشولاو لذي ءاور نم يلوا رك ْ

 يف" ع دل ري ا روش لاق ظ
 الو فاد رش قح 0 محو 2 كالامو ديعم و ضل ر 5 ردش

| 

 2 دق لاقو اهتاعو كلذ ىلع ام اف اهحوز اهءاحو هب ام سنو طاف كلدب عمس الا عيضو

 : ا 0و كدنع اواو كف ةغر كج وراد هناو ين اذه د تلاقو تيضغت 1 ا
3 86 

 'وملا تايقام هللاوو ىقالط ىلع ه يأ أو: كلف هجسوز تنك ىأ تدلع 0 يسم

1 
 نآلا 0 كتحوزتف لتقف ةر طاخلا ىلع دمحم ام هل. 0 تيششل ان هع مأ نا همد ردع ى

 اهدتعي ”ةننديدملا يراك اهي ١ لععو اهاوح نع كسلا : كلا يي ةحاح الف ىنقرافف كلا

 انف تجهل هكا يب لا رتاالو ديو داع الا دادزا نانا . اهحلصتسي ايك سيق رعشلا ظ

 لو دلاخو ىزامردا لاقو ( هتقا ع ىلا ثردخلا عجر ( 0 ءاكب 2 كلذ و ظ

 , جوزاط ناكو نوهرك او ءاسنلا فرظا نم 5 لاقي ةيهز ين ىلاوم نم ةاسما تا

 | برقلا يف كءافش نا عال يف هوبا هل لاق “سيق ةلعإتلاط الف ةقايض راد هل 0
 ىلا هناملغ بثوف ةكيرب جوزل يتلا ةفايضلا راد يأ ين> اهلا لحرف ةئيدملا ىلا لحراف ىنبل نم

 تدج>و ناف ةحاح يف امتدصق 0 ةكيرا ىقا والا تلق و لاَقف هوظحيل سيق لخو

 ه0 را اهلا فدل ل عر هاف هوا كاك مكب تازن اعضو. اهدنع اط

 لاق تيس تملا حاج 1 دا لاف ا اندو لزنف لزناف تناكام ةنئاك ةيضقم كتءاح تلاقو
2 

 0 لاق تقو لك يف اندنع ديد كرك ذ نا كب رقو هللا كايح تلاق يرذ نب سدق انا

 100 هأم 0000 ع ماقأو مهبكزف ىلع كلل كلذ ت] تفك ةدحااو ةرظن يف 1 يرا

 تلاق مم وان ا ا ا 1 نا 5 »: ىدح ادا حوزو اييقطألا لاقو هرم 0 7

 اهروزأ ىلإاف د تلاقال لاق ىذم ري #ىف 4 تلاقالا ناك را ريخ تنأ كنع ينربخأ اهحوزا

 يحن 1 فالذ, ىلإ ترا ةةناهذتع اسف 7 500 ةرايزاا ا ا ااا كلذ لاقىروزت 0
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 من هريختفاطأسيو اهربخي هتاقلو هارشحأ نع هلا كانك مث نافلتي اداك تح ايكب هتارو اه اراماف |

 هلوقاهدعنأف كتاع يف ت لق ام |اق

 دوعت تادئاعلاو قمر ىلع * ةشاشح اياقب ىبسشن ن 0

 لاو روردلا يدنا ندهن. غ5 ذل تش شه يبل ترك ذناف

 دوعتو ىلحس تارئثز يبو * 0 قاعد, نم 0 حلا

 0 جاع ول ع * ىنأو ةامْلا يحور ىلا ديعت

 لوي ةد.صقلا هذه ىفو لاق

 كيعسل 58 اموي ندع ناف *# دوعت نيضم امايا تيلالا

 دوعرماءغلا لهم ضرالا نم *تهي>و تاح ثيح ىنياراد ىتد

 ماكو مهريغل هنأ لبقو يلع ولا ىر# ىف قالعم لوأ ليقث فيفخ بررعأ نيتيبلا نيذه يف |

 ةديصقلا هذه

 ديرما وندلاف انه ند ناف * تدعاب ا تن د نايل اح لك لع

 دوجم داكتام عونم ينباو * ىفان برقلا الوينيلسي سأيلاالف
 تابع لاحرلا ىدبا .ىلع نظن. #© دهم مياس ينبل نم ناك

 دو.سص دائوقال ينيبل مهسو * اهعبسإ دا ٌؤفلا فاو سيلا رم

 دودو تديحام ينبلل يلقو * هناكم تملع وحش ىذ 0

 ا مشن ىل 00 ا يا تاهو فقاقو

 0 تادئاعلاو قهر ىلع * ةشاثح اياقب ىسفن نم لاعا |

 اند الو هيئيع ءلم اهلإ | رظني مل هلا فاش هدطا لع هرلاع و ةطاخ هريخح ق ( ىزاف را لاقو )

 لاقو هتقدصف ا

 : تحس وص

 مدق كاوه نما ىلع قاع * ىئقاعف كنعريصلا تدرادقلو

 3 كل ها كل اح ىلعو * هبيرو نامزلاثدح ىلع

 مقسو ححصم نيب ناتش * هتادب وهو تحتحو هم

 را ا ا ل و دانقا اتموأ هيتيراو

 ند سانلا نمو ىتانبلا ةلاورإ نم لاعر فتح ييراذللو لمت يقح تاننآلا هده ق نو رعل

 عا .اههلا وكش و امدح اهعم همون لزب مف اوافق عرلا كفيفعو هلا لقتلا كف تان

 هريخ عاشو عج رت ٍظ دغ نم هيلا عوجرلا هدعوو تفرصلاف يسمأ 2ك ل را و فوكس

 لحرو اهيلا اهاصوتنا اهل اسو ذكري ىلا | مقدو هققر ف تن ايالا د يب الودر هيلا لس



)١١( 

  0نش لن ظ

 رباضٍباقلا ض رعم ىنعوهنمو .# رك اذ ىهدلا هليباق نم ىسفن

 راد دهعلا قاخم هبدل ىحو # ةدج ىدنع دادزي همح نمو

 لح دف هواك ىلإ 1 ع اولاق لمر فيف> دءاحنب ناقاخ ةيراح نينض نيتيبلا نيذه يف تع

 مح>اف اهجوز ىلا ب د ا كانا تنعم لَس لاقو هل قرف هحدتماو هيلا هبام اكشف - لأ

  1اهرابخأ كورت د ند هامش 3 © مقأ نا 0 نحلو كلذ ير لاق :تاعف 0 ُن

 لأ بجو امل هي ان 1 وأ رع نت اذه تلاع كن نأ رشي كح . عتقأو

 هاا راب هلع نع يي الو هاو هاج ل مق نآي:هلديبأ تاتك داو تل نا د

  0كلذ يف ءوياكف ىلب هماملاو و هب نيبرازفلا غلبو هدلب ىلا مدقف همد رادها يفدب

 قلو يسفن نم كتر غام يخأاي اهجوزت يتلا ةيراخلا اخأ ينم قفا لق كوسرلا لاقي هوبناعو 1

 توام كل يح نقم ف ضداف كرا كح سا تنسو كل لوغشم يفا كت علا

 يأ نب يم رم ا (ينربخأ) تنام مث ةدم. هل ءابح يف تكف ابني قرش نأ نع ىفلا ركن |

  0تاذ تلقأ لاق هسأ' نع يدعسلا شايع .نب ناملس ىنندح لاق راك نب ريمزا اسد
 رافال ل لعد ادلب ا اب ديملا تيدح عير اذا دازلا تنك املف 0 من
 ند د لجر ين طل ىف تاقف امالس ىلع دري مف تءاسف هسفن ثدحميو ىكسب عدرلا ا

 هللاو امأ نق 3 م اعلا يلا 1 0 ةاذأا كك ءاعو ةعاس دع يف - هع 2

  00سبق لاق تنأ نمو تلقف يلا دوعب م يأ ي ىنعي نسي يللا هلا د لح ىنكلا

 م اهليتقو 00-0 ينبأ بحاص لاق ىئيل بحاص تلق يثيللا حر 3 ٠ اممناكهينيع 0

 ظ
 ؤ

| 
 هوك ندح ا 0

 عماط سابق مرصالو لصوت

 عجاضملا ىنع هيف ويا ىليإو « ةبابص نييلاولا راع يرام

 0 يدملا عطقت و يئيبأ ةططا

+« 

 عراصملا نيكلاهلا نيب مسقت * اهتأ و اواخ مورا لبق تنك دقو

* 
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 ىونلارهتست نامل لا رك
 عماول ع ءامسلا يف قرب قئاقش 2 8 0 تاءحو .هل

 خقاو ديالا مح" نعأ لك الا © متم داشرلا وايضا للا
 عماد نهدلا اه ةح نيعو داؤذ * مالك 5 يناحرب اه

 ّ ءعكو هب ياو لاق ريب زلا ان دك لاق هسا نب 1 ىلع نب نسما 0 (

| 

 علاض ولا 207 4.سادح كل

 تب

 دعب تاد.ن> كب محم كا هللأ كيع قيد للا ةيط ىلا *د> لاق رد 5 لاق ىنئادملا بوبا 3

 . حيرذ نإ سبق لوق يجوزا

 لبالبلا هيلع موخم هوات * ىيكدتشاو هواتيئبل تنك فيا
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 لغاش نيبحما لغشس حلا يفو * هبلق حلا عدس ي نال ليتق

 فيكفلاق اذك اذه دفا ةاناو اقف" بانج نذع ن ا ءابلسوأ هإ رحاو هوأ يحوز حاصف

 000 دع يلأ نبا لاق ( يعذدحقلا لاقو:) تشب 0 تو ةواشلاك وأ نال ل لاق هدسشنأ

 هلوق هدشن َّ ىبل ف تالقبام 5 قدكنا اموب

 نوكي مانملا يف ءاقل لا * هنيحريغيفموللا يوهاليفإو

 نيب مانملا يدع 8 لاق 5 را فا مالحالا يف مر

 نيئض نيماعت ول م 7 ىلاو *-ةو“ نا 1 ا تدع

 نيل نب اولاغ نإ و كاوس هل <ىروه ىلإ نيلع ال: ىداؤف ثاؤ

 ' نيلوالا نيتينلا ىف ينغ *# لقملا ده> كلذ لاق سقاي امم هب تيضر املقل قرتع يبا نا هل لاقفأ

 ١ ثدحأ يندشنأ لاق ةظحدح رفعج نب 5 ) ني ( شد 0-3 يطسولاب ليش 3 هن يفاث رادتلا مو

 ' هرعش ْن :متاسآلا هده 0 ناكو 3 نا 1 باعلا ىف

 مي الا ل ىلإ 0 لوف »* ين وعفا س انلاو ند زى هم

 عوريك نم لبا مرمصناك نإو »# اللوح مويلا كليح ىنبل مرمصاس

 عيزت ديعبلا يئاتلا دليلا نع * السا كنعسفنلا ىلسا فوسو

 عوشخ قا رفا ىمسح لان نإو #* ةباك كنم ضال ىنسم نإو

 عيدب لاح 2-0 0 #١ 00 ءاسنلاب بص 0

 ص 50 162 نع كَ 2 3 أ 0 عامش سه ”٠ نم كندقف

 عولدط نأ م ناك كانه د»* لا ا تبرقذ

 عيمح سمايعو يش مويلا يه * اصمأا تقش ةين وكشا هللا: ىلا

 ا ن داح ال -_ ىذ د اولمح ف5 رادلا تاز بح أف

 1 همس ص

 عوفو رايدلا يف قرو ما نب ين>اط نونعاظلا ينحع,ي مل ولف

 عومد نه راعقت مل متاون # در كس نيعادب

 ياشثطا نع لوالءقث فيفح حرس نا نينا نده قف ينغ

 يي سل ع

 مدس ناش ءانعادك تبأ © اهرب تالذاغلا ينت سمأ اذا
 عوجه تالذالاو فادي * اهركذو تالذاعلا يطا فيك و

 6 ربب زلا ا لاو ريا قرع ورم 0 ريم ها ل 2؟ يفلان مهازبا نيا نيده 2 ينغ

 جوذ نإ نسق 3 يوزولا ا 9 نأ تدل 2 5 رماادجع نع كلللا "دع ىنادح لاق راك



 تفص اولا نانا اس ُُق الاثم 75 د دجأ) بحلا نع افانصأ كحأ

1 
/ 
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 فاك امي هلم قفرعع # ةفهرو بيبعال بح و

 فاشن سفنلاتداكالا لاقااىلع * اهركذ ىهدلاضرءالنانهمو

 كل «يسفن يدل بحو#* سهاظ نوللاو مسجلا ادب بجو
 قاتلا يف ينغ# هاضرل نيضرالو هيضغا نيضغالو ءافصلا هل نصاخال هللاو مرحال بئاسلا 2 لاق

 لاقريبزلا ان”دحلاق يم را ) 0 )كدي و .يعاشنطا نعلق فيفح زر نب نيسحلا نيلوالا

 نمحرلا دهبع عم ناك هنا هربخأ هنا يسوزخلا 0 يأ نع ورملا دنع نب كلما د2 ا

 ا موقالأ ةدلكنا كراج ثيئاتلا انأإب يل: لاقف .ةزانحم نم ذا ريثكراد ةفيقبس يف ريثك نا هللا
 هدد 00 ا ل راف عاتك ءادإ يتح انمقف كاتيدف هللاو ىلب تلق لاق هياع ىلصق انسب ظ

 | هءاعىصأ هللا قار ال تلقو ف ةدلاب يف يش تح رطف تح>رف ةئيدملا اهب لزنو ينيل جوز ناك |

 تلف كلاق افكار ال كلف عوض و رع ىف ناقد هاو ال تلقا تنك ل0 كلا عجرف ل
 تنك اه اهدالب نم اهب نعظ امل حيرذ نبني نيدو اهدب فرفو اجور 0 تا د

 ن هللا دبع انيدح لاق _ىئحم ن.دمحا انندحت لاق:ىديزلا سانعلا .نب دم ( ا ) هيلع ىلصالا

 .عابيبا سغىلع مئاق يموزخلا بئاسلااوبأ اذاف تملطاف 6 مهضعب بكر ير وميتجا دق ال١

 عقاوتنأ 17 1 00 0 # 0 ا ءلا با رغاي الأ

 لاقث تو اا كاذ أذو سل هلل فا لئاق لاف لاق 2 ىدصأا تأ رغلاو هنادرب نإ رضلو 6 ال ١

 يقال يف غلب ا 0000 خا لاقو ءر عش ىد ىلا حلا 56 تءاعانف

 عقاوتنأ لوف يتنبأ ند رذاحأ دع ىدلبت راطاقق نين ءاا نأ رغاي الأ

 ه2 ذ ودعم وهنأ عيش ةراح وأ اط ناهكاز ١ وأ هنأ لك تا هتاتق الإ ابأ رَغ ير الأ 1

 ب 3 ب 0 روش كح 0-2 ا 4 مام هلل ةديصقلا هذهو'

 0 تنأ 0 0 8 # | ب اما 0 باق ف

 عزاحف 0 9 00 *# ل عم تشثملا نيبال ريصتا

 علاطي اءيف سهدل كعلطي ملو * اهابق سائلا رتل عدب كنأك
 عقاو تنا لهف ينبل نمرذاحا * يذلا,ترط دقنيبلا بارغانالأ

 *  معحافمهدلاهل الإ ةقثالو * هيب اباد بحجم سياف

 عقالب شحو ساثلا ايفناك ناو * اب نكت ملام هللا دالب ناك



 0270000 ىذا 1 ورا ا يع دع

 0600 7 - ينم
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 نحل

 مجاضملاماينلاب تنأءطاام اذا * عجايب ينيبل تناب ذا تنأ اف

 تس وص
 عماج ليالاب مهلاو ىنعمو * ىنلاب انو ثم دحللاب يراهم ع

 عجاضملا كيلا ينتزه ليالا ىل * ادبذا يت> سانلا رام يراه

 عباصالانيتحارلايف ت>سراك # ةدوم كام ساهل أي يفتخسردقل

 عجاوفلاىلع حربت مف تمادو * باح نك ملا ىلع لاحأ
 عفان كلذكشو نع يعز لبق *6 عقاو وه امل يكب أ اهناالا

 عأاص ني رار نم مكبو انبا * 0 ات « دقو

 عداود نؤش هنم يدبك ىلع * مكبحو ضيغبلا رث 50
 عجاورلا كيلا امون ينمحرتا * اهديراال تلا ضرالل دمحاو

 املا لاكشوةفاخم * ينعورتو يلا رم نم قفشاو

 "ميا تنأ يوولالك الو قالت * 0 00 كلتنءام لكاف

 عحاضملاهيلعت ريتخام سانلا نو همس يلو ماو يرمعل

 عواطت ام ةبرع اهاون كالتو * اةجارع جاد دق ىننسل كلف

 عماج دللأ ىف ام داو تقم # .همح هللا كواخ ضال: ىعلو

 عزاونلاك يدب نم امعزن دقو * ةمادن يني رثإ ىف نيكي الف
 وهو نيرششعلاو لوالاو عبارلاو ثلاثلا يف ضيرغلا ىنغا

 ىبدوملا مهاربانعو قس | نع يلعس ولا ير يفةبابساابلوا ليقث * هعيحض ينباو يما نك يرصلا

 ا007 0 لمر رشح يئاثلاو رشع يداحلاو « قلو ثيردحلاب يرابن يضقأ * وهو رشاعلا ىف |
 دلل هئيمدلا نبال * ىنلابو ثيدحلاب راه يضقأ يهو هذه نم تاسأ ةنالث نأ لبق دقو ورمي

 00| سبق ا يف ( فاتخا دقو ) اههاشتل تامل هذه يف سانلا اهاخدأ امئاو ع .حصلا وهو أ

 : د اكل اهفليو اىليق ثاه.هنا لاق نم يف انين ردا رع اتاساععأ ةاوزلا و :آ | 1 ينباو

 3 ىلع نع يف-ويلا كلذ رك ذا نميو اهباع اهدا تاكورةلتق لام لب لاق“ نم مهنمو هيلع 3

 "|| هلهأ نم ةعامحهممو سيق جرف ىنل تنام ىندملا ورمع وبا ىل لاق لاق ىلصوملا بحاص ملاص نبا ||

 ' لاف اهربق ىلع موف

 ةوقلا لهو ريح ندا له 2+ يوما عوف ”ىل -تلام ْ

 ا 3 وت #* كم ءاكب يكب 0

 3 1 2 35 ا 0 6 5 دو ( اهيل 0 0 هدو 0 2 000 0 5 8
 َن

 00 ذر رفع> نب للا كيم 0 يأ 0 1 5 نيسملاو 3 5 2-1 3 ٍك كلا



 )ة١أا(

 هدنع لزت لف هلا قع يبأ نإ اهلمحو'

 قع. ينا نبأ حده سيق اقف ولاق انام يت ا
 . * يزاجاملضفأ نمحرلا يزج
 * اعيح يتاوذا تب رح دف

 عدي دعل ىبءش مخيف ىهس

 يلد تاك 5 بعول 03

 ف ةديصقلا نه هق ينغيام 0 هوم 0 دقو

 #3 مدرتم نم ءارهكلا دراغ له

 #3 ئلكت ءاوحلاب هلع راداب

 * اناهأو ءا وحلاب ةلبع لو

 * اهلهأ عيرتدقو رارقلافك
 د ' هدهع مداش ل ااط ند تثديح

 #3 هريغ يناغت الف تاز دقلو

 نإ منو تودأنأ 0

 0 0 ارو يد 0

 # هارخ ةرغشب مسهيهرا تل واه

 * كألام ةننأ اب ليخلا تلاس اله

 # اهناك حامرلاو رتثع نوعدب

 هبات ليوطلا عرلاب تككشف نو

 مظعأ مار اماف ينل جوز 0 يضيف ع و ارعيجلا امم لذتسم كل كالذ اولاق هيلعابف

 تناك انه ةساك ةيضقم ىهلاق قيتعيفأ نبال ةحاح يف انمحأي كانكح دقل اولاَقف 2 هللا مهريصم

 ىنبل يلو مهل بت لاق م لاق ةليعأن وأ ناموا كلم نم تناكاط ةنساك اهنيضق دق قع يأ نءا كاق

 !ديفزعام لاو اوان اوردتعاو هيلا اسعاف انالع قلاط اج أ يبدأ يناف لاق ابتلطتو كحول
 | مهردفلا ةنام كلذ نم نسا هضوعف ةشئاع نبا لاقو اهايا ككاسام هذه انآ ةنملع ىلو اساسا

 تدخلا يذم ادا وق يف الاد ةعمسإ ف حملا اذه نع كنا يدبحاي قع يبأ نا هل لاقف لاق

 م هلوأ ىذلا وهو كيعم 00 نمو قجس

 يماكت ءاوذاب ةلبع راداب

 سوما

 ملا نامملاف 0

 امنييش يش يس ا

 ع 1 7 تيفلأ هك 0

 قار 58 نع هيف تدخل ىأرو *

 ىف رب احمرارح ينتصغأ *

 مهوب دعت رادلا م له ما

 ىملساوةلبعراداحامص ىمعو

 م ةلاثأ :انلعبأو نإ زي_:»

 منيلا مأ دعب رفقأو 0
 0 بلا ةلزع يذم

 مهمض ىنب اىلع ةراد ب ردحال

 يمد اءرقلا مل أذل .قيردالاو

 مدقافرثاع كيو سرا 0

 مدلاب لب رمسأ يدع هانم

 يملعت مل اي ةلهاج 0

 .فملادنع فعاو ىغولا ندع

 مهدالا نابا قل 5

 رجعي انقلا ىلع ميركلا س

 ) ينذان 3 يتاغالا ا
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 : يم ركشتو ىلا“ ا و د د ن نعرضقا افتوماذاو“

 أ نإ درك داس لع لدوالا تيبلا يقف غو هس ١و را سد اقع دقاو وسلا تادقوش نإ 1 بة رتلا .رجغلا |
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 قع ودرع ركذو ًاضإأ ليق* يناث هدحو عباس || يف ًاضرأ هل نأ ب ىلا نمش ف 7 يل ا

 يلذبال يناثلا ليقثلا اذهنأ كلا نبا وو 0 ةعاوو نسما لطم سولاب يوطودلا اذه 5 ةناب 1 0
 حيشن  3

 هقفاوو ير كوا لاقت عباس لإ يف نأ دب هع نإ د ركدو زر نال ةنااءرغ
1 

 هلا نا لمز ريسغ 5 الهر هيف حيرس نبال نأو لراقات 20 كيعل ىئاثلا يف نا ش ا ركذو 00 ْ 1

 ىفو ني تلدلا ل“ نع بعلا يا ثان 5 يطسوإ )اب لت به ةنق اذيأ حجم نال أ 8

00 
 رع يناثلاو رششع يداخلا ىف داو نط تانبالا هذ #ه ىف عءاج نبال يندملا بويأ ينإ باتك

 اهبأ قدسأ ن ع يلع تاول اريك رح يف قاطع لو ىل 9 فيقخ رمح . سداس |او رشع سهاخلاو |

 اتاك قو نمر رع 2 تلال نع عببارلا يف ًاضيأ هلو ليقت هن ينان عبارلاو سداس ايديز 1

  01زرحم نباله اا يناثلا ليقثاا بسأ دقو كورا لش هال ا ءآ تايزلا نب ١

 نحل سماخلاو عبرارلا يف يبيصتلا دحال نوره باتك يفو' 01

 | و يممصالا هعفدب نمو ةرثعا نوكي نأ ةأو رلا 1 عفدي تيبلا ءارعشلا رداغ له 0 1

 مارح أ عدس يي م رد ا ل ينامشلا ةرع وبا وت دق لع راع اسوح هدرا رأوا 8

 هيف رظنب 27 له لوب مدرتم نه ءارعشلا رداغ للد هلوق * هل هيورب ىلكعلا 0

 : تمدر ' لاشوو فاطمتت مادي ع مدرب 0 اوكر له لوشإ رداوو وهو ا ما ممقالو ا

 3 كزتملا عد ؛رلاو عاقرلاب هقورذ تكس اذا مدل«و 0 تناولو هج لع - مط اذا اهدلو ىلع ةقانلا

 مل قرخ ند 3 :رمقلا كوع له كوش 5 رمل وبأ يح ةرذعدلا 0 هيف منال 0

 5200 وهو هوشن رب 5 قالو هو
 ١ [اوهو 0 ملا مدرع» َن' هلوش قع هريغ لاقو مارع» ن ا

 00 نالفمدرو ءانس يكل ع ممدبو مكس ا لءجأ لجو نع هلا لاق هاوس الا ءانب 1 وكرت ري م يأ مدرلا |

 ا | يمع 00 عساولا ن نطياا وهواودح ع ع ءا وااو هن هيغل داب ءا ولعاو هات نأ هاما

 0 00-0 راح ادب قمتسوا اون همأ يرام دبس 3

 3 00 0 هنأ عضوم هر 4 رغلو 7 1 موهو: نيس ادفاعلاو كسمذش 5 0

 / هلوقو مدلا نه لابرس هل راض ىأ لبرستو ههجخو ة ةرغي ىوريو هش ا'ردصأاا وهو هردص نم

 ا يغولاو 0 هل احل هللا لاق م ل انا نق ديعوب لما ت تاأس اله

 سعاشلا لاقو. ن را: يف مهدجو ىاانلا تاودأ
 ص 4 ص كاس اس د صحم م ا ا اس. حم عل ا كل يح حج صح مط صح جل ص مس ل يامختملا 2 ا اج جسم يحسصا /7) ٠ سجس م سس حسم انج ص سم صسصسم ع سم سس سم مع سس



 معجلا

 محملا طغل ةنافاح ينغو ناك #3 .هيعردأ يدق جاسك ليلو

 تككسو راك ةسرق نبنع ىف حايرلا فالتسا هش نطش اهدحباو لاخلا كاع
 3 ط لاقي لجرلا .نم مذلاو حدملا عضوم ضرعلاو هبلق هبايثب ينعي ورم وبل لاثز تمظن
 ' نالف لاَس 0 >|و قالخأ ىلئاشو ماتلا فاو حارا مولكتلاو ملا خير بيط ىأ

 وب[ انمي لاق سفحالا ناعاب نب لغ# يركب طضلا و ”ارضااو تئاحنلاو: لئامشلا ولح |[

  هباس سبع ينب نم الجر نال ةديصقلا هذه ةرتنع لاق يفابدشلا 0 وبأ لاق لاق يركسلا ديعس

 | ةمعطلاب نودفارتيل سانلا نا ةلاو ةرتسنع لاق كاذب هريعو هتوخاو همأ كاودو منار
 | 8 عزفلا ىف نوعديل.سانلا ناو طق كد_>ح الو كوبأ الو تن ىانلا دق م ترنذ>ام اوف ٍْإ

 - رضع اف ا 2 0-5 .طالتخالا ىف هللا ناو ءاسنلا كرا قببتت لو لق لح قدا

 0 ءو كتب سم يف تنك واو 0 ليف لف هلو كتر نم دحأ الو تنأ |

 اد اذه ع كانأو كما تلات ولو كتلط + كتلواط. وأ كندل كتدجاس مدل ال

 ةلعا ليفت ع دو ذم نعت كوحأو منخل قدا ولا رضتحال يناو هتحصب |

 د وأنما الا ربخلا نيلوقتل يع ناكو لعتس لاقف كنم رعشأ انأ.رخآلا هل لاقف ءاممصلا |
 ظ ة.هذملا اهمسآ ك تناكو اهلاق ةديدق-لوا اهنا نومءزيو ةديصقلا هذه لاقف تر يف :

 ْ 3 000 كيعم نك 8 ناصف 00 ضعل ناكم تاعج ىل تاوصالا ةبسأ 9 0

 ل 0 « عجأ لسولا ةمالظ نم عطقت
 همر 0 ريخأ * ل ةمالظ تعدو دق تحصاو'

 ' ينأ نب يعرملا 00 ويزور نع عل لان لما ني علا لاو :كلت معلا ٍْ

 ا بئاسلا لاق لاق يدع سابع نن ناماس .ينثدح لاق راكب نب رهزلا انثدح لاق ءالعلا

 أل موقملا يأ نع ء يلكلا نبأ < ز لاق ةمش .نبر<# 8 لاق سنوي نب ليعوسأ ينرب>أو ريثك

 ظ تدقع فارصنالا انداوا املف امايا انقاذ ةمالظ دنع ريثك عم تن :؟ لاق رثثك ةيوأ و تعاس قب

 2 م يف ن قف شما ىلا هن عار فرن زن ايطتحلا د تلاقوتا دقع م2 ٍإ
 مولا انلش لاق. كيلا كاذ تلقف اهزرريتسن نأ كل نيف لا تاذ ةفيرظ ةيراج ةيخالا

 اغا ل اهنيو هب ةطوتس .جرطو اهتداحي اهعم نيا ةررع يس اذاف اتلا امج رتساف ١
 ةفقالع ىلا رظنف انفرصنا ظقيتسا املف ةدحاو ةدحاو ا 1 دّقملا كالت ىلع ةزع تايقاو هائيع

 طوسلا عفر مئاليوط ىنع تكسف لاق نون كلنا هللاو هللا املصو الف م ت تاقايلجتا نافل

 تح رش
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 لوشاشت اوهل> رةطساو هب ترد

 علعقتب نكد نأ لع ارحا »+ 060 ند علف. 2

 عش , رمضلا عم تناك امو رمل 0 قلاةمالط تعدو دق 50



 ل 2 ٠ سبأ

 عقم اممم نسفذلل كيل ا يتلا ةماللظ ناري نمد فو ظ

 ةماللظ عطقو كلذ دعب ةزع لصو م

 « اهحشوم قلق ةناصخخ * هلوأ ىذلا وهو « اهنمو »

 ناييس
 مطخلا شحوأف نان رمغلاف 0 0

 مهدىوح اهناودينااف ع اهيحباك 2 بونك

 1 3 مح اال « ان اقم ىرااعو

 غ اهمالكو ةنيئما * انورو فاص اهدوذا

 0 امءاظعل سيل ءازحت * اهاخاخم ءولمت : ءافه

 ماغع اهءالع بانشلا ذو ر * اهحتشوم قاق 0

 محيتلا افص اذا بايثلات 2 ده اع كاس . ةانااع ناكو

 5 ةيحم مالسلا يدهأ * الجز م ع ملظأ
 ىلا كراع فا ةنييلك « ةيكاس دا 1 د

 نم طسوالا ردقلان ه هنْطو دمحم ءاثغلاو م وزخللا 0 ني ثردعال رعشلا للءاكلا نم هضوزع.

 * كلام نأ لو ًاودفارحش ومقاق ةناصمح# ديعم نحو لاق رصنلا ىرحم يف رمهنلاب لوالا ليقثلا

 مزملا ةءراط لآ نم ىوقا

 مد رعشلا أه يف هربخو هيلو ل نب ثرملا ركذ هجوم

 تسمم : مسصتسلل شل

 ا مده دقو موز# نب رمح نب هللا درع نب ةريغملا نب ماشه نب يصداعلا نلاقي رفا ْ

 وهو هإ اهرءش يتلا ةراتؤملا يناغالا صعا ف ةراتخملا ةناملا تاع ُْق هرايخاو ا

 ثرطانأ ينغلب لاق ةيشنب 0 اننتدح لاق زيززعلا دنع نت دع الرد #0 0 هداتدل ا نا *

 ةرخلا نب ديلولا نب دلاخ نب رجاهملا نب دلاخ لب لاّميو ةريغملا نإ ماشه نب ي.ىاعلا نب دلا+ نء.

 هيف تااقف ناو ص أ كللاد ع ىلع مدق 1 قشمدب ريشب نب تاكل تن ةديمح جوز ناك

 رك 1 انعم د 0 ناك ملط قاض

 بسسوح اميحي ثرإالاقف
 قرب ءوص ا ما.ترصنا ةر

 ٠ هب واع 2 نيل دع 1

 * ْمَقلاب 7" رءص ران ءوص ا

 قشمد رود 1 اس نم ىف يلإ يهذأ نوجحلا تانطاق

 قلص جر 1 1 كييشمتدملا 0 9 0

 م 2 0 ١ ل ا ا اذ 1 ] 1 1 121 1212ذ 1 120 ز1ز 102 12 12 2ز 1 ز2ة2زة 12 1 1 1 202 ة ا



 ( ١ع 7 1
 ت00 سس سسوس وو سسس تحس يمس تميس ب صيت وع يصس بيرج ا ترفوج بجيس سس يسسسو تاس دو هنت اس ا اسس سوتطاوببآ

 نبال هفونوعتلا كارد رم ا لبق نيف حشا ىأ نب كلام ءاع

 د كرا ل ةناب نب ورع ةياور نم نحط رر<+

 - ثرملا ربخ 7 هباورأا تيعحر 0

| 
 ظ

 نب هللا دبع. نب كلامل ةمأ بطتخ ثرألا ناكو لاق عاملز نب حور ماع فاظثرحلا | اهقلطو لاق 1 :
 ثرطا“ اهو رف ابع 0 اهقلط مث هللا دبع اهحوزتق عيطم نإ هللا ديع اهطخو دك دلاح ظ ظ

 جوزي نأ لبق اهف لاقو كلذ دس دلاخنبا |

 ماعلا "شحوأف ناتردفلاف * مزحلا ةميلظ لآ 0 وق 5
 كعب ينأ نب ناماس امدح لاق يديزيلا سايعلا نب دمع ىريخلاو لاق ءانغاا اهف يتلا تايبالا |

 رف راهو را درا ناد ملو هلثم ركذف ربخلا اذهب ةناوع نع مىحلا ن 2 انتدحا ١
 مال كلدب م6وعسل | ماكي ادع ناك احلا ع ةيلاحلا لاقو *» هيلالا ن نو اعلا 8 * طوق

 تمدق اها الول لاف اهوق كالملا دبع خاف فيدل يف لاقو مأش ١١ ىلا مهدالب نع نولحم اوناك ظ

 رابط كي اكو ةرع اط لاق تخأ ةديمل تناكو ةناوع لاق | قا نا._ثلا ىلع لووكعلا

 نب ةرعس تنب يعو يزخالا هنأرما ذخأو راتخملا هلتق دعب بعصم اهذحأف ققثلا كغ لآ
 بءعصم هبا بت :كف ةرمع كلذ تأو همه تئريف ةر يك امأ راتدملا نو ةءاربلاب 0 تدح

 تلتقف ايف تميقأو ةريفحاط رف تبأف اهلتقاف نم أربت ناتبأ نا هيلا بتكف للا دبع هيأ ىلا ظ
 كالذ يف ةعربر ىنأ نب ر« لاق

 دو 2 لق * يدنعيئادعلاب ءأدعدا
 لق نم اهرد هلل نأ * مرح ريغىلع(١) ةر> تاق

 علويدلا نحب تاساغاالعو. ©. انلع لاتقلاو :لششلا نك

 0 ةيش نب رك ةياور ع ثيدحلا عجل ا

 هفكلاق اهجوزت الث رطا:نأ هيف دازو هوحنو ريخلا اذهب هسأ نع ةشئاعانبا ينثدحو ديزوا لل
 1 هبواغ 1ك نم كلايف * ينءاحن ذا ين ند 2

 ىلا رظنن امؤي املا راظنف عاماز نب حور اهجوزتو هيف ةبش نب رم لاقو ةمادقتملا تاسالا 10
 مم لالحلا بحاام هللاوف اماذح الا ىرا لهو تلاقف اهءالف هدنع اوعمتحا دقو ماذج هموق

 هوحبم تلاقو مارطاب فيكف

 فراطملا مادخ نحاسي كيعو ه هر كتاو حرر ل
 ستر نبارك هك 1و هج كمال انه تشك لا

 الطا يورو )١(



 : .(؟راقرافملاماقلاي وهيك وهيذاو * انني ْ نك كس ف تك نا ا لاق

 7 0 1 1 ا

 قاطنلا ويح سب كيلع 5 * ىتناف تدلع امي ىلع ىننأ ظ
 قحدلم ماذحيف كلدا نابو * ق._ض كعاب نان كيلع ىن'ا تااقف ظ

 : تدووجحا جر لثعكياع ن ندم *« قىناف تماعءام لع قا حور 0

 لعل حالس نم نا جا ول 5 مكيلع' ءانثلا 1 1 ا 2 تاق

 نعت اوني ساروا ا ع ةنداع :ردالا ا لغو تلاقو |
 لحفلا- لا فارقاك.ناو * !رملابف اعرك ارهم د 2أ ناف

 لغبلا ةلفجج دنع تلايف ناأ © هل تضع“ مّئاو .رهم. لاب اق حاور لاقف
 لوح كيندو ءارق تر اح هلت تخير أبنا ىلو وه اذا :

 3 ٍْ 5 ناستلا ني نإأ اهخال ةر « تلقوا

 ماِدِح انك انم 08-5 هم * مالعن 2 ا هللا لاظأ

 - ءانسلا ان نعياتك قو 3 ٠ قدا وغلا نسوا

 0 ورا م نياتكاقوا
 ماذح نع ةقامحال بغرتو * الخ نوطبقلاب خايشالا ىضر. .

 مالغالو كلوبكلل ١ احق ** يراذملا عضا م د

 لص نينار ينفق ناك ع دوخ جوزلا لبق هبلا فزت

 مالا مح ه يف يحولا ءاشب * ايراخو ا راع كلذ بات

 بوأ لك .نم 0 دو 0م اركلا ف زاطغلا اوسلو كك نو
 عاسز نبا حور نع هللاح هرال * اولعرق غلا كاوا ور شعت تااقو

 عانم ريغ لعبو بيغر لام * انءاع سيل نمع هللا حورال حور لاذ

 عانج نيفكلا ةنثث ةبالد * اهرصاخم لحم ةنوح مفاثك
 2 تلاقو فدرلا عانلاو هل لضنال يذلا ماهلا نم عانإلاو ةريصقلا عانملاو لاق

 002 ييسر هس وه كنأك * يثملا درب كينيع لدكت
 ْ : : . هيلاغلاب 0 را ل قرا دحا كاذ داو

 2 هيلاح مهاقر 00-5 امزا بيرل كينب ناو

 : ولام د15 -نا مط لاقل * ارضاح مه سوا ناك ولف

 ا هيلع هدرب مف و الام | احور عووتسا"هنا لاقي ماذح ن 5 1

 هيلا نم ةعالخلا سدلف * كلا + علخلا ن كب نأ

 ف راقلا ماكإا الا اناضاامو امني نم كبت انم كبت ناف ىورو (1)



 ) ليا

 ةيرضاملا لع تقتو 0 # مت يشمل اد

 هن راح نفولعبتاذن ماد : .:ةيتداف هللا ىر.: نا اهو

 : هيللاخلا رصعالايفذاكالو *. ىتن :نميفمويلا كب اهبش
 ٠ كيلابلا- كتاظعأل ادسبو:* تيحام دا كاملا شق. ظ
 ًاعقاه ردح الع ةلهيخأو مطابإ :لعم ايلتاف يدم تبقا نا موللا 3 هيف ناعزانتيامضعب يف حور لاقو ]

 هتبحأف بارسشلا نم بي اليم ًاءاشن ناكو ل.ةع نأ نب . مكحلا نب دمم نب ضيفلا هدعب اه>وزنف ا

 ”ةعرزاابا هللا ' حرب :لوقتن اهرخح يف ء 3 ؛و اهجو طا اركس كاوشلا نم باصأ ابر ناكف

 ش : ضد تلاقو ىف توعد تيا كي : ١)

 رادلا و ءاملا نين كحالس الا * هب ضقت *ي دامو اهنا ا

 يراسلا طوالاهادص لالا ىت-# اهفعأ ريا حور ةوعد كلف

 - اضيا ضيفا تلاقو

 نانو الوب تصأ (ضف الف < اضخ كارآ اشك قفا ١
 ضايق ءىقلاب انتل اضف نكل * انل .ءاطحلا ضانفب. ضف سلو تلاقؤ

 ضايج ر دصا|ب ويه بورا يفو# نعرش_ لسا اهلع ثلا تل ْ

 قاما نانأ 3 جاححل ادع اهاق ا فسوينب جاححلا 5 ةنبا ضتقلا نم تدلوف

 جاححال ةدي# تلاقف ريشن 5

 جادلا ليللا نه اا نه * جاجحلا حاكت ترك اذ اذا

 جاهو دجوت باقلا لعسشاو * ياحب عمدب نيعلا هل تضاف

 جادوالاعيكصضخشلا يوتسم » جالعالا ىلليتق نامعن .ناك ول

 جارلا وح ربامضء»ب و> رانك دق# جاسنلا ناكع هك

 .# جاب اذ 5 < حب نأ 0 ٍْ

 ايان رم كساب . لمتحأ ت :ك فا ةديداي جاخملا اهل لاقف ةرئاز اهنأيا ىلع ةدس ىح تمدقف]
 ظ فاطع نوم ( 30 ( ا قو نك 2 2 كاياف ءوس موق معو قارعلاب يفاذ مويا

 00 رم تلاق لاق بزاح نب ةملسم .نع ينئادملا انثدح لاق بويا نب ناماس اندحلاة عقر |
 3 نم 2 لاض> ثال؛ كنفو د 9 0 اءخيض د و نا عل و سس واه هزا 3

 0 وه ا اماو 006 00 نا 3 0 و 3 سف ىل اءاف لا اماو 5 5

 ند دلو َق ا 3 ءاهرولا ءاترلا تالغف ةأرملا نع ةريغلاب قيقطءرملا ناو هك كراشأ نانا 3 ١

 | ضيفلا اماع هذعا فاخف هق لاقو مدشام قع اهريخ قاب 5 8 2 ه ردد يف همدقت هريغ ني 1 1

 تلاقفاه رجح ف ءقبو اهءاعايو بري ناكف رمع نب تسوي مث دمم نبا

 رادلاوثابلا نيب كحالس الا * هب ضيفت "يش امو ًاضيف تيس '



 و ا را ا 1 هللا “1 / 016 "هما 4 ناي رخإ "وةك "بألا 2050-0
 يي ا ل ا 2

 سول
 زي 27 2 ل222 22 ا لسلىحلْلسلسؤس 2 ريس 22222222222 2 رربببتبتمتبلملتلتتطململ7بباا#

 تيلا اذهب اموي نطف لذيو يثئادملا لاق
 ناعف ىف ٍُ 0 هناك وقص »+ مرك ىلع و ةسقاش 3-5 نأ

 عا بردا انو ربا ا يار تاق طرقا 3

 هلوق 0 هبارعا يف فاتخا |

 ينا نع ديزي ن دمج 0 00 نعذخالا ل 0 د لدحر نورخأ لاقو

 دحا ولا 57 هعو ديت نب نوعو ليء.دأ كَ م-اقلا 000 لاق كيوسلا + نإ رو رخو نامَع

 نامع 3 0 >< |ولاق ضد ىلع م كبرت ىلهاي || 12 د طلاو دحر دع 6ك ساعلا نا

 هساحم(١) يف ينغ اقراخم نا 0 3 0 كاط تبح ناك لا قدا

 ظ ا ةيمحم مالدلا ىدحأ * الجر مكباس» ن "1 39
 نيب ودا ءاسؤر نم ىتا 0 ق'اولا هر موقلا ص 1 هع أت لحجر قراخم هاف ا

 1 م نزام نم لاق نزام يؤ ن٠ تاق ىل>رلا نم لاق هيلا تاصو الف ىلحي سعأف هل ترك ذذ ْ

 كل ديرب ل ان ىل لاف 4ءسر 5 0 نع نزام م 1 هعمر راف 1 نسقنزام نعم 7

 لابو تدساجف نأ طاو ساحا لاق كاد مو 8 و ا نك ةااىلع ت ا موق يف ةرث *؟ ةيعأ ضو

 تيلأ رح 1 4 ىذلا فرألا وهو تالق نا ربح نأ لاو الحر مكب ام. 5 تاقف تع 0

 0 1 الحر مكلتقا نا لوشأم لد مح تا كباس ىكو نأ هل 0 00 ريح 2 شفخالا 1

 أ لاق ول هنا يرتالأ رلظ هلوقب متي 2 ل ىلا قلغم هلك تيبلا ن نينه وأ ريم اب تلق مث لظ |

 ةيحتلا لمح نا الاىن.. هل ناك الو(#) ل ىلا جت ا 00 لجر مكباصم نا ملظا |

 ةياكح هلو لاق ةيراح هانغ ىذلا نأ ينملا ىف ق/ثاولا ! هساحم يف ينغ اقراخم نا هلوق )١(

 .رائيد ةبام هل لذب ةمذلا لدا ضع. نا ينزاملا نام يبا نع هاور بدالا لها نيب ةفرظتسم

 دربملا هذيءلت ةمالف جايتحا ةدش نم هب لك ا ع تدار عتماف هباوم.س تاك نأ ىلع

 اهمعارق نم يمذ كمي الف ل سبأ اذ انك و ةناكالا يلع لءتش. تاتنكلا نا ا

 هعفرو ل>ر بصأ نفقا نو ريسالعا :تفاتحناف تب ىلا أدم 3ك ةرضخحت ةءبراح تنغ نا ردق م

 اسماف ةرصباا نم هصاخشاب ق'اولا سعاف كالذك نامع يلا ىلع اناا ا تبع رو ناطا ف ماو

 ميال اذطو ربخلا نظو هلوعفم الحرو مكتباصا ىنمع مكباصم ناب هحرشو بصنلا بجوا رضح

 بحتساف لظ.اديز كبرض نأ كالوقث وه هل تاقف هتضراعم يف يديزيلا ذذاف لاق هبودب ينعملا

 ها افلا انضومف ةنام هلل انك رث دربءال لاقف اهركم هدرو راثيد فلاب هل سما مث : واوا

 اذا ىنيعلا ةياوريهوىنةملاو حيضوتلا ِق ماشه نا هياور ىهو مولطظا ةروهشملا ةءاورلا و مف

 مالكلا اذهيفام أي الو(#) يمو زذخاا دلا>نب ثزاحنا هنا م.يدعلاو يتعرمال تييلا اذه بسنو



 ( اما
 7 سسسسسللللللللللللللللللل2للالللاللالللسللىىحلللل2للل3>>7227-_-ههه2 رو

 ظ ب الف 6 مالا ىدها لجحر م ا نا ملظا كلوش نا دئاح بنو لاو كالذو. الط مالسلاب

 تاق دلو كفأ دش د حو سلا كر ىنعم هجو هل ناك ول وه الو كاذل ينم« الو

 ىدعألا رعش 5-05 تلاق تاق امعدو نيح تاق ئ لقرب هيلي

 مي دق ه نمو ء ءاوس انا 3 * ل.حرلا دج نحاول

 مرت مل اذا ريخم انف © اندنع نم تمر الف انانأ |
 محرلا انم عطقتو قد * البلا كئر اننا 0

 ريرج لوق اظ تاق لاق اه تاق اق لاق ظ

 حاجنلاب ةفيلخلا دنع نمو * كيرش هل سدأ هللاب ىتث

 الام ب ناك نش مهل هاف اندالوأ ىلا ن وفات 0 هوق انبه نا ىلاعت هللا ءاش نا حاحتلا | قا لاف

 0 3 اق .يلا اومدجسف ساق منوع ءاضطق ةز 1 هذه ريخب ناك نمو هايا مهان 5 عفتني

 تاق م ار فك لاق هيلا تعحر املق دتحأ ىلع نعي تلقف قي>ان اورذحو 3 موف تدحو

 تبطاخينا قثاولا يللاقف هيلا جاتحي كو اخ 0 ١١ لمفيو مولع يف اضس مهضعب لضفب

 كك نس ا نينمؤملا رع تاقف هرظن و هباط> يف لهجلا نم ةياهن ىف ناكف د 2

 ميف تدشنأدقلو ةفصلا هذهب منه
 ءاننب ءاملا قوف يتنبا ولو * ًافعضم لازبال علا نا

 ءاسهو ةودع قالب ام ه* هلقعا وئضا ناسا عزم

 و 6 0 د يد

 قاوط دان ><ليسسا ريع د رع ورك ال مولا

 قاف ةيودع هع 1 5 اخ هاللح ناودقالاك يشو ِ

 ' هانسشالا تالق ا 4 لقت تل 03 هنط ل قحسأ كو دي عل ءان هاو ىتغالل ءشلا 5

 5 وهو ضأ ليقثاا نم نخل قحسالو رم :.لا لوالا لا . 0ك ل 3 0 ورم 0

 نيل اون ادم( 0 ركنا ) اهرودعو اغا قكاوا نهو هنم ا

 يل لاق لاق كروب فورعملا يبالا ةيتع نب نسما ركذ لاق قحسا نع ةبش نب رمع امدح لاق
 هلو هرصقيو دس ءىم تاليئش ةئيدملا ع يناقليإ نادل هم ينعنمي اف يطا درأ ديني نادل ١

 يو ده يان اهننو هذه ةليتق يف ىذعالا ر ب 00 ع رط هب حضتفاف |

 ن كلما دنع ينأدحو قجسأ لاق ديز وأ لاق » امهدب ءالاف لخلااو رهقلا «*ب نطل دلع هريهظ

 يل يابا مخ نا عر هو دل لا اوان نشر نأ قشير لاللام

 تنغف ام أوض رف عامجالا م 0 هال عقوبو فالتخالا ليزي 0 > ا 1 كلا 2 ها نا
 دعو ع

 قاوطألا 0 ليس ادق 7-5 ع ةلتق انل يدب مول

1 

 هريغ قوععسل 0 اهدئع او هبوذر 2 توص ن 8 يل هلأ ىلع اوقشناو هب اد ا

 (: نما ينط رلا



 ١م ١(

 --1 ام # ةلدتق قى كيعم تاركا ةنسسل 0-0

 ادعوم د نه ماحاو ىطق' + ادوزيل 2 1 رصقو ىو

 ادم لا ساعلا دقو ادا ينيد * ىضتقاو نال ددحم

 00 ناك دلو بايش 1 # ا ناماوبلا يناودلا ىرأ و

 ا الل توبا نيب رودي 0 1 0 1 لا 0 ل ما ادع

 لاَقف 8 0 ق نأ لأ ريصلا ان هل لاف

 ١ ادقرلا سامنلا ذقو اذا ىنيد # ىضتقاو راهلاب يبرد ندحم

 1 " نيمساقلانب 1 عر لاق. ل 2 تو 12 لاف رام كب هللا كي 3 كَ 0 ) ينرخأ (

 ةبوصت 4 هن رأت ساو كيم كلاش نيب تينغلاق يأ ينثدح لاق ىبصوملا قحسأ يف ا كيد لاق ناماس 0 ردع

 امرمألا ناصي دق وبا.شلا دقق * 8 ناماولا يناوغلا يرأو ظ

 ةدوصلا اذع نقلا |[نكو اذك ضانعاب يللاق فرصنا اا اءاف لاعيىل نع هداعتساو برطف

 : اممو همنا ىد هللاو 2ك كك ثد ربع كتم ردح الو هيفسا ةراثش ءارو نم يراو>و

». 

 تحس وص ُ
 امرمدتق انايح ند اهاح يعو #* ام كيسعل ةلماو نع لايخ ما

 َّط نع 0 ءارج ةيمادس 27 هم كعل براش ينأك تف

 اس واب لق يفلان 2 نبالهفو ور# نع 6 5 كان كل ف.قخ ددعل ءانغلاو يذثعالل ر ءقنلا

 اهرب تأ ّق يفاذ كيعم ةعيس ءازاب 2 ل تاءح كا ةعيتسأا )ع اه (ر يملا نا نعءو هنع

 قدس انعا 0 لاق 1 نع يم هكالا دحأ ن نايا ىف :”دد> لاق نسحلا نب د تانك ف

 | ىنغم نأ لاَقف ةعيس 0 هل انلقف نمودب حرس نبا ةعيسام هللاو لاقف ةعيسلا دعم كالا 0

 ' ميرس نبا ءانغ نم اوراتخاف اوعمتحاف ةريغ كلذل منقط اهترهشو ديعم ةعبسإ اوعمس امل نيكملا

 ةعيسلا نع قحسا اولاسف مهم اوفصتااف ةئيدملا لها اورياخ مث ديعم ةعبس ءازاب اهولعحأ ةعبس

 تاردأا ةلاثا يف هنن تض٠ دقو * هدهد ا ىرلا تيمكلا يشن © اهنم لاقف ةيجرسلا

 3 داهسلا اذه امو تقرا * و * مهامج اةاريح برق *«و * اههحوب انيلا من تنبح دقل *و ةراتخملا

 ]| «بكوم هجاجت اذا كاذك انيب#و ديعم ندم ىف ةروك ذملا يثعالا رابخا يف يضع. دقو # قرؤملا

 | »تشمذا نامعل ناب اكسم عوضت*و مرات لامرالاو يغءدقو هر اان رام ردجتاكرا فو

 * ةلغب ىلع تاياف ءاح نا * و يريغلا رعش يف هريغ عم ةدالا يف رك ذ دقو

 هه اف ًامدقتم يذم دق اهذعب ناك ذا تاوصالا هذه نم هتين ضمت ملام ةيدن ريم



 عقتلاف رئاثولا نيبام نك اسم * اههجوب انا ملأ تبيح دقت

 علظلا ع لالكللا ريس اهفلك ا 0 اعلا تاذ لجاو

 لاخلا تاذو رصنإلاب ليقت يناث ميرس نبال ءانفلاو ةعيبر يبأ نب رمعا رعشلاو لب 10 0ك

 لع ( قدح كالت اع وكي وع نك ىرخ ناناعت ىبأ دلو 2 رمع انه اهانع يتلا |

 د ىبيسملاو يريب زلا نع ىدوملا مهاوبا نإ قحسأ ن نع نافه وبأ يف :ةدح لاق مولا نب طاص ا

 1 يم يفأد> لاق ريد زلا 5 لاق ءاللملا يأ نا ير هب ا ينئادلاو مالس نب دمحو

 ل 1 ا اممم تصذا. ةيمكلا ءائش نيسلاح اناك ق 3 يبأ نباو ةعمر ىنأ نع ءزواجح

 اممسأ نع 3 املا 00 نق ر< اعدف نايفس ف

 د0 هكنرع
 امارسعت م اهو قاسسرملا لع # ةانل اناطتساف لافخا تا 1

 امش نأ تمد مكبو اذ 3 ةنيزجا مولا اه ًالوقو

 0 يبأ نبا هل لاقف لاق قحسا نع رصنلا يري يف ةبايسلاب لو ليش فيقخ حرس نا هانغ]

 9 | يف هن ريس دق اع 0 لاق اذه املا ب 3 نأ ة ةمر# ةماسم أ سعا ىلا ديرئام هللا ناحيسس

 يلوق نك سانلا

 عقنلاو رئاثولا نيبام نك اسم * اههحوب .انيلا ما تيبح دقل

 مالظلا عم ولكي 8 اهنلكأ * قات ع تامعأ لاخلا تاذلجأن

 يعمد ناضج تاسألا مفدنع #4 قل موي لاخلا تاذ كل

 عرزالو قيدص اذال هب لحا #* الزنم فل !كاحلا اذ ل

 عبر وخا وأ لخاد مقس يماخم * ين اكتدع لاخلاتاذ لجان مو

 عدص لعاعدصاقلاداز بابلايدل# اهءاقم نا لاخلا تاذب املأ
 ىب.س يفو اظع يف تشع اهلا * اهنرظن قيتعلا تدبلاي دل يرخاو

 | انفرصنا مث طق ًامارح تحلطا ين هللا لعام رعشلا نم يل راسا ىرت امأ ءربخ يف يعرخلا لاقؤا
 نم ناك امو لاق باولا در دق نانالا كلذ نا ا رم لاَقف انيقتلا دغلا نم ناك ملفا

 32 ل هدر[ 3

 انس عم ع

 اماقو كيلع هب ودلا دعف # هتفصو نيح لاجلا نا د

 امان نيلفاغ كءوس اننمع ممدع نيحشاكلا نيسحال

 اماما كدياع اظفحت اهب اولتي ا جيدا ةيفاذلا نم نكمل
 | خسنلا ضع ينو نان مهار .اوةدب 00و تل نع رسفلاب لمز دفق ملا :

 | فاذ نبدم (ينرب>أ)ةدييرفا ل امرلا في.ةخ نأ شات 00 بوسام رع كو لب د هيف نت 1 5



 نع 1 نع قحسا 37 ا ل لاق مالاست نبد# ن 3 ينيدملا 0 وبأ نيا لاق عكو

 ناك موقلا 9 ءاثغلا هيحعلا ناكو ا ناكو يدمملا ةفيلخ 7 0 ل لاق مالس نب دم

 لاق اذام لثم تلق ليقثلا نم دبعم بهذ». يف ينغ اذا ديري دعما ذا عرس نبا لاق ءانغ 16

 هل وق ندم

 ب وض

 عقنلاف رئاثولا نيبام نك اسم * اههجوب انيلا من تيبح دقل

 ةعامجو رحالاو دعم ساح لاق يرماعلا دمت ونا ىنثدح لاق ىلا ينبدح قحسا نب دامح لاقو

  فافزلا ءاننغ نم الا وه ام اولاقف هثانغ نم سانلا ءاهتشا امو رس نبأ اور ماد ىلا

 هباحأودب دم ءاح ايل ## ايهح وب ان لا ما تدبحدقل * ينغف عرس نبا ىلا ثيدحلا يمنف 0

 نأ ىلا لوشو 00 قفص م نبا لعحو نيب راه اوماق هوعمس اماف هايأ مهانغ اوعمتجاو

 ا رط ىلع هوجيمم الو لوالاهقارط عم هوعدديمملاقفلاق رمتحا ول -- 0 نبا وهاغا
 رعش اهفلاقف ةداهع نعت قاعَو هم نع هريخ يف ريبزلا لاق هنولك ع زيخ ساو مكل ا عدب م الاو

 هلوق هن كلذ نم ءانغ هنفام ائهه ب نو

 تس وع
 باصنالا ىلع انب يطملا كالس *امدعب ىرك ذلاخلا تاذل ترطخ

 تايحالا نعت ردصاطقلاعطق © اس ماك يطلاوك رم باع
 ىناصصأ ن رع دربلاب هيرتسسف # ةبابص ءادرلا يف يعمد لهاف

 ااا < د نك ةيوكس دنمم قباوس يأزذ 1
 داو ةرع_ثلاوق ةممسل وهو قينع يبأ نبا وه رمع انهه هركاذ ىذلا ركب لفاكلا نم هضورع

 هلوقب ينعي هاياو قدتعيو
 يئافك دق ام قيتعاب يف نا * يب يذلا ىسح قيتع ىنحاتال

 قحسا نع ءرصتبلا ىرحم يف رئولا قواطع ل وأ ليقث هنو ضي رغال لاخلا تاذل تراطخ يف ءانغاا

 2 يم رذ-ا ىنرخأو داق ىلوم دعس ينال رصملاب لوأ المشن هيف نا ةنا نب ورم ركذو

 ترخأتهنأر املف اه ماب ةنكرلا تست ىو اهقفاو ةعيبر يِبأ نبرمع نا يمع ينأدح لاق ريبزلا

 كنا معا و م 0 دبال ماقم اذ_ه نا كم ةنبا كل لوقت هل تلاقف امنراح هيلا تثعبو

 يمرتىهو اطل ضرعت مث ًاريخ الا وع كسا ءلا لسرأف اربع ناوقت الف اذه انفقوم يف لوقت

 لاقف تيدا هع تضعف راما

 مقكسلاك سنل ماقسإ * ممأ نم باقلا ذهن بد

 يمر ذا فلاب انما * الحر تدصق!امعن نا

 عك اب تيطرىمكحاو * .انرواحي اثم. يممسا



 مقالا ىف تانالا تبط © لتر . هم تنحي

 ا 2 ملا هلق * هتححن هلم مكنايلو

 ند لوأ 0 كلام هيقو ورحت 0 يلع س ولا أر كفر في قخ قحسال ءامعلا ديدملا ند ةنضاو نيك ا

 ججسم ف بال هشو نشدح نع رصن» دان لمر حرس ندا هقو قا ء ءاشالا تال 5 تاوصأ |

 هربغ وادم هف كف م توصلأ اده 5 يماشطا ركض أ اضنأ شح 00 يبلع سولاب لو ليقت |

 اًهبأ اهف لاقو لاق
5 2 

 تسمسسا ومخ

 : 2 ىو يفعل دقو * ةساغم رص كب ناف

 رع هب اطل سيلو #َ مي

 مقس ه4وسيد طلاق د كل ىريوأ معد
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 دس ت2 وع

 -خغ ع 0 - 1
 م توي 5

 )/ا١4ا(

 كلذ لزم مث راهالا هنمقشف ةيواعم ىلوم اربع رهلا كلذ نم قدكا نايع ىلو املذ هحاض ل ظ 7

 ناو مظعالا رمملا سبيدق و ىلإ مالا ىغفا يت>ناماسوديلولاو كاللاادبعوناورمو ديزيهئمقثي رولا

 كبرك اذمو كمالكت در أدقدل تلاقف هياغ ناك املا مظعألا نيتلا ملا ةوسب تح رولا باتا يو
 ناما لاقو «ءالك ميتفابأف مملا تعجسرو اذبا ايش ةرك اذب تلف كتلقم هذه تناك دانا ظ

 نا كعوزت يف كرما ةبغم اوقوذ مبا تلاق ةيما ينب ىلا تعجر اماف هربخ يف خيش يلا نبا '

 لاق ةيواعم نب رمصأ ينب ىو“ راتهن هللا يعي تالق 3 تفاح نب دم ( فرخ ا )3 5

 يثريحاو ةيوارلا دا نعل يه نب نحرلا دبع نيد انثدح لاقئمشلان < رلا دع نإ دم اند

 انثدح لاق كلام نب ناييش انثدح لاق يثايرأا انثدح لاق ةيسداقلا بيطخ يدنكلا نيسح نب اقع
 لاقىثايرال افالا رك او ناتيراقتم 0 ورلاو ةيوارلا دامس نع يردحلا ليعوسا نب هللا دنع

 يتعاضب نم كدنع ام رخص انا ان “تاقف ةنع 0 ت.ةأ ن٠ كوا ناكف مهلا 5 هنسدملا تلح

 يطملا 0 مل أ هل تا كرايخاب قا اه لاق ود امو 0 تديصأو 0 دنعام يدنع لاق ظ

 ين رخام ن وكل كلاس اع ينريأف كلذ لش نيلتو رذ كلل الاهم لس
 صوحالاو بيصن وانا تت ناك امزي زءلادبع ك١ را ند ناك امل هنآل او 0 5

 تسصنسا |  مسسصتسل | ,ييساسمسس ا سيلا ةدمسبتل

 وهو كللملا كع ند ها ابنقل نم لوا ناكف رمعل ةناخاو زيزملا ديع دنع هش اك لد 8 تحايل :

 انفايض نسح أف ةفالخلا يف ةلخلا كي رش نا كعبال هفاع ف رظن انف داو لكو بردا يقف ذكموب ظ

 اذه 2 ان هح وفن الا ادد لو انف م 1 ودعا امل ال مكناما نا ماع ل 2 نأ وف 8 1

 يدل نم ءامد يود نم ىتب دقف ةفالللا ىلو 20 0 نيد 1 ناك نالاةفاه>ورءالا )ا

 هدام كما لمجو هيلا لصنال داو أ هبإب ىلع انقأف لحأ هل من :ام كب لدا مكاو ش

 لوم دحع ملا تدي 0 ع مالكنم تاظ فدو ةملحا مول دح لا 5 تاقف نذكوي دفا

 ةرخألا ىلإ ايقاف وذو فاعل هاو ندم لكل هل ةبطخ يف لوقي هتم.س همالك ظفح ن 1

 قاوطبالو انه م فو وبان دلل ندمف ساتعو هيلو مدل هلا عاد كا
 نم ةاجنلاب قو نم اي دلت اع اع نا اوماعاو كود 0 مكيولا وفق دعا ١ لع

 نيمطي فكذ 5 حرح ا 5 امك رج الآ هللا بالا

 موي يتاكسم ر اعلا ىاتع وددو ىقدط رامكياف لح 0 . عم | نأ هللا“ دوعأ اب ايندلاب ٠

 هيل ضاق هنأ اني مووت لب قا“ سو 1 000 0 قدصلاو قألا الا هيف : منال

 ة ِي د لكبراا نياق هن ددعاام ريغ رمشلا نما ركل س1 يحاس ىلا فايق

 نيم وملا 0 هل تاَقف انياع درف ةفالطاب هيلع انءاسف اناخدف قام د دعب ةعمج موب انآ نداتسا

 هللا ل وق ىلا :تيمهسا اما 2 ا لاقف ترملا ىوذو نانا كانك تيدحو هدكفلا تاقو 0 |

 باقرلا يفو م_مولق ةفلئوملاو اماع نياماعلاو نيك اسالاو ءارقفلل تاقدصلا اما هباتك يف لير

 هل تاف 4-5 ءالءوه نا مكح مل هللاو 2 0 ةضإ رو يالا ناو ا لييس يفو نيمراغلاو ا ا

 ند 00 لاق ىلإ 6 دنع نا ب 0 وا لاق هد عطقنمو 0 نا انا كف اناو



 00 :. : ١
 اقدح الا له الو لو لاق داشن الا يف هده امس 5 4 اماهقتم الو ليس نا كنه أ فقيض 73

00 

 تاةق كلئاس هللا ناف

 مر ةلاقم عسبل و ايذدب د تذل و اءاع مشل 0 تو

 لقت الو لق 0 هنذأةساف صوخالا هيلا مدقت 6 تقام لك نع كالئاس هللا نأ رب كا ل اقف

 | ناف 7-0 الإ

 02 جلا

 جسم لك ايضار ىحضاف تلق د يدلا,تافيذلا تقدصف تاقو

 موقملا فاقث قالا دوالا نم * 0 ز سب يتفلا ىنكي امنا الا

 مصعمو تاك ايلا كاتدماو ادي كل ولملا ع مل 6-5 دق

 مظنملا نامزا 3 مادو # ع كالو

 0 ماهم -نم اقودم كا د 2 0 ع تذرعأف

 م جواادز ,ياعر *نمو * عنيف اطاحا ن ا كلو

 1 هانا نعناع تدنس 6 ةباغ لك ىلإ اناس كلو امو

 ماكت نم هدعب ايند بلاطا * نكي, ملو اوفع كلملا كانا املف

 ميل ىار ىقربام 55-5 * اه ومناكنا وينفي يذلا 0

 رظم لوطا نمموي 0 ذا ىذا ترق و قافلاب ترويض

 مدالو بيغرلام نهللا ي وس * عام 4 هق 0 5 نأ كالا هو

 ع ىىلاعملا ىلعا 5 تكدس د قر وو داع وفلا ف 0 كالاعسم

 اهاكبرغااو ضرالا قريش نياق

 ينتملظ نينمؤملا ريهأ لوش

 هلملاظ“ى نعال نفك طقالاو

 0000 ا ع ا روق

 30 هلل 50 3 م

 عيابمل ةقف ص نم اهم . عراف

 هالك كلان هلل

 فاؤم نم ةيطخالا رعشلا امو

 اضرلا قفاو يذلاالا نل.قتالف

 ةنع قا .نع كدفت م كاز
 كك ديسسفلا تدع ا كلو

 انل ادب دق امي بذكن ملو انلقف

 هفودص دعب مهسلا درب اذرهو

 فئتالخ امدوع دق يذلا الولو

 ةرمسج ىل>رب ارهش تدخو ال

 محاو حبصف ن م ىذا دانه د

 ,ثزد ذخأ الو ران ذادخأو 2#

 معجم لماملاظ هنمكفىااالو ني

 مدن ريغ «« رامعأ نم رطشلاكال *

 ملمرو ماقملاب فاطم 2 هم

 مظعأ 6 5 مافعأ ع 0

 لاطاب , قطنع وأ قح قطاعي *

 لمارعالا :ءانااك انمحر الو“ #

 لداحلا مولظلا لك ةومس الو #

 لبان عر ند داع نأ هق وف ىلع *

 لساويلا  وجالاكث ناك راطغ *

 لخاورلا نيب دسملا نوت٠ ىلقت
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 ل ياو
 100 3 ما . 2-100

 (ؤ44)

 لضافالا كيوذ نم ًايدقاقرمص * هبيذلا لثمكنم انوحرنكلو
 لئاق كوق نم ودلال كنك َنأَو 2*3 2 كدنع 0 نكمل ناو

 حاوانملا ءانس ىانب هنأ يق وس * تديحا لإ 5 7 أييصم ناكو

 لصاتملاب وشم ءانأ ثاري_هو نب هدوم صضخءو يلرق | انإ نا

 لياك كنعل نيدلا دون“ اوسراو د مزاد رقع نع لهلاو دعا وفادق

 كزابو سي دس نم ايمك رعشلاىلع # ةلح ةد_.ئلا ىطعاام كالبقف

 * ةودأب ىناعصملا هلالا لوسر

 #١ هضءكيفكي تددعىذلا لكف :

 نأ ىنأف داقن الاق ندا بيض هيلا مدقت م تاقام لك نع كلئاس هللازا ص وخااي ب 9 هللاقذ

 ناس الاو يتلا مان هع

 لئاوعا ون *"ى.ه ريخ كلمو

 نيمو ةباع دحاو زكا صوخحاللو لو قب ادن قا الاب ا ًاديدش اضع تبطغو هلنذأب

 هئم مكس الاف للاطع جرب ىتح اورظتلاف م كلام يدعاما ان لاش رح ل يثايرلا لاقو اهرد

 85 مرو نيسمحو ةياع نيل نو مهرد 311 صوخاللو 3 لحاف جرذ> ىتح هان رظماف

 رانيد فلاب امعبف ءانغلا امهاعف ةفيصو اهب تعتبا ناظعا و جلا ةناملا ثالثلا ند ةكحهرب مظعأ

 0-0- لاق ين اوما نع آو ا : را ناد 1 2 لا 2 نا نيوعلا دنع 0 ) قي

 تهركف مار ةقان ةرسثع سه ىل ىل سمأف ةنسدملا يلاو: وهو زي زملا دنع.ن ربع تا زج حارلا

 ارا ةيحبصلا لاف رصم نه ةَقفر ائياع تءدقف نوعي يمض بط مو جالا نم ي 5 َّك

 اش قنا نيك داي ىل لاف اءبف ىعأال ناذعيش هدنعو هتعدوف هل اف ةليالا جر# ن 2 كبلا كاد

 هن هللأ ديشأ لاق كلدب 0 تاق ناس الا كلو ىنئاف هي هفانأ ام 1 ا ىلا ترص ناف ةقاون

 دبع نب ملاس لاق كف سعأ تينا نم تلق مدا 0 تانقأف نيخيشلا نيده لاق هقلخ نهو تأق

 ريهالا ىلوم ىحي وبأ لاق تنا نم رحالا تاقوج ماعلا تندتنا دن هلا 0

 : رحصليناف د لاو نب الا نيم تدقتعا دع ةكرلاب نيا هللا يعرف تيم يدلب ىلا تح

 2 « ينظم وخ تم 3 0 دا كم 8 نر "و لاق هذعل ماقلا ن مث تاق ناهاس ي هم 8 :اذا جاف

 عنك 3 در 5 2 تةاظن افء | رفشلا 2.9 ١ ةفأا عل م 000 ند لاقف ا 26 0 انأأي ت تاع هَديَع نم ف 20

 تيدانف هنلا مح أو هب سان || طاخأ دقو ر 0 4 وفرع ُْق وه اذاف ا

 مئاظعلا عئاسدلا رمعو * ءراكملاو تاريخا عا

 0 3 * يفد ت ءاط #2 مداد نناعل لا وسما يفا

 ما كنغو يحب يلإ دلع *# ان ريسغ هللاو يحاش ذا

 انأ نيك داي ندا اهفسعأ لاقف كيلع ةداهش يدع يودنلا اي نيفؤلا نيخأا لافن ىحي وبأ ماقفا
 ا'قوتن يدقق .انتدلا باغ تلن" دقو هقوفإ موه امل تقان الا طق ايش لثم م يدفن نأ كل تركذ ١
 هللا وف لاق اهفصأ ذقن وهرد فا الا يدنع الو م سانلا كانومأ ١ دي تأ زرع ةللأو ةر الا لإ

 لوقي يذلا ن ,«كدو لاق هنه ةكرب ملظعأ ناك فلآ تا



)١6٠( 

 ْ لد هيدنرب ءادر لكذ #2 هض ع مؤالأ نه هسأ ديل ءر اا اذا

 ٍ )١( ليسءالا ن سح ىلا سلف # ةسف ' مالا 3 ءعفرب م وه ناو. (

 كلا هاردلا كالا يطعن انك لاقهيبأ ن :رع اص نب نورهنع ريبزلا نع يرملا ( ينربأ )

 أ تر ملت كلاي :ءإ اف ة بيطلا ةرثك نه زيزملا دبع نب رم ك1 لاف

  يديزبلا سابعلا نب دع ( لرحا) فرعا ت 5 ريغ تأ 7 ةفالخلا ىلو دقو كلذ د هبان

 ” او | 5 هللا ديع 00 ِ ينأ نب جان نع ءىضالا اند لاف يئايرلا 0 لاق ا

 اق هعسأو عج حراق 6 ل 8 كلهأ ملال كلنا لاَقف زيزمءلا كدع نب 0 ع 1

4 

2 
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 9 1 كيهس رغ ىدسألا نير 3 3 1 ا 3 لاق لع نب رعد 2 ) ىشاب 3 لاق 0 3

 0 كاع اعرك ذا لاقو- نى دج نب هللا دنع ةرس .اذخا زيزملا دبع نب ر عادا ل د
6 

 ا

1 
| 
1 

 اد لاق يرمدملا نسا نب لضفلا م لاق يفريصلا كيبع وأ )ين 53- ( ار مهلا مول 1 أ

 1 دبع لخد لاق ي درقلا نا نب ديعس نع ديوس نب ىح انثدح لاق يربراوقلا رع نب هللا دنع
١ 

 هياع لتقأو ارا ةرذو هلو ني | كيدح وهو زيزعلا دنع نب روع ل ندسدح ب هلأ أ 00

 أ امل ةعافشال كدنع اه ركذا هل لاقو ا َقَح اهزمفف ةنكع ني كم علا هتاود م
| 

 أ
 ١

 ا

 7 ا يناك يد ىنادح ُهَمْدلا نأ لاَقف نيا تح مالغب 0 ولاقو ا ةمالا جرذخ
 اخ

 أول ةمطاف نأ رعأانأو د ل نه ةعضا ةيطاق اعا ل 00 هيلع هللا ىلد هللا 000

 آن 2 2 1 هنأ لاق تاق كلوقو هنطير كردغ ين :.ماقا ولاق أ تاعفام اهرسأ 5 ا

 || ىديزلا سياعلا 0 د2 ( انريخا )اذه 0 ١ ةعافش هلو الا مشا
َ 

 5 2.ءل .ناكو ا ناكو ز ريع لا دنع ند 5- 1 ندهز ماش 00 كاف فروه نب يسع

8 

 | دن فرحا لقذع ن 0و انس هللا دع نإ شع اندخ لاق“ ةنش نب رمع اندخ لاق |

 نيا
 | نمت 2 © ىل كاقف فوض ني ايكو وارأ انكم ا ٍِ لاق مهرد ى جئام ءايرغلا ٌْ

 | 0 ن* 12 ند تاق مها ن نم لاق ةئدملا لحأ نه تلق م نم لاق ز ادطا لمأ |

 || نبا تلقف نم لاق تكسف ىلع ن. لاق ىلع ىلوم تاق مشاه ينب يا ن ل نم تلق
 5 من ىلع ىلوم هللاو اناو لاقو هردص ىلع هدي عضو مث ءاسكلا حرطو سا بلاط 0

 | تنك نكارسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوشي م اع هللا ىلص ى ل نمي ددع ىلعأ

 نم هالو |راثيد ني هطعا لاق مهرد يتئام لاق هلثم يطعت كمحازم نأ زلوم لف ءالوع |
 0 تس مباق كدالب قلنا لاق م هلل نضنرفاو لاقاال ن تلك كيل |: صرف قاد» رغ

 ىل داو بأ لاق لاق هسا نع ينا ىنثدح لاق هللا دبع نب ىسع يف ل ديزوبا لاق كريغ 5
 8 3 لاقف مؤلغ ةليالا هذه يف ىل دلو هل تاقف هياع تودفف زيزءلا دنع نب رمع ماق مون مالغ ا

 1 ىلع يبأ كانا يفوةسام ايف يهوةرووشملا 5 ردص امولؤوسال نان ||[ ناذهو )0غ(

 : لتجد ءانثلا نسج نا سلف هن اهءيض نيفنلا ىلع لمح 3 موه نق ىورو | ١



0 2 

 معلا وادا اقروم الغ نر ةليوسا دقاق 6م تاق ةهسال بوف 1 ةيبلتلا, - تاق 1

 ىريبع انت تدنن لاق راك كحاج لاو نبا زار اب ىنربخأ ) انيلاوممويلا هدلوف كلذدعب ىلع نب ا 2
 اذ 56 5 + نب رهعن اك لاف هنأ ند نسح نب هللا :دتعنب يد“ ينريخ لاق دنع نأ ع

 يلا - 0 ام عفراف ةحاح كل تن :اك اذا كل لقا ملا ىل اقف هبان. ىلا ددرأ ةحاح ىل كنك |

 نع يرمصلا يدع الق ناكلا يلح داق 2 يناب ىلع كارب نأ هللا نم يلا 3
 لاقت ررعتسا مهر املف لوح ءدلو مح ةاقولا زيزملا دع نيرمع ترضخ ال لاق هيأ نس |
 00 .ةءتق نيئمؤملا ريمااب كلما دبع نب ةماسمهل لاقف ءارقث يدعب مهفلخ ن 7 1 0 ا

 سءاب لاف تحتم يضغم رظن هيلا رظنف كدب ىلاولا ع الو كتايح يف د كف ام ا

 هنأ هل حلصم للف هل عيطم امأ نيلحَر نيب ,ىدلوبنا يتاو دعت قالو لاس 0 م
 ا 2 نفد امل كابا تريح ىلا هءاسماب هتيصعم ىلع هنرعالت :5 اق هل صاع 1 هينكيب اه هقزا 0 ٍْ

 5 ال نأ هلأ ثديها ينلاهو يعاد هللا سا نمسا ىلإ ا دق هتيارف هريق دنع ينبع 5

 هللا نم وفع ىلا 3 نا و>راو يتاح كوط كلذ يف تدهحا دقو:تلو نا هلمع لش

 مكانا يرراهف هنأ رف ينبع يناامح يتح هاش ن مغر اق هد ترضح نفد املف ةءاسم لاق نأ رفغو' | 1

 لثل ةءاسماب لاقف ىلع ليقاف ضب تاس 0 ةدرطم راماو ءاحف ةرضل ءارضذ> ةضور ىف وهوا

 ان دج لاق ىلع نب نسما را ( نهةس#و ا ةياكحلا نافدوحت ا اذهنولم اعلا لمعياف اذه اذه

 كيعس نإ ىلع نع خيش ث ينأ نب ناماس اني لاف دع يبأ نب هللا داع اسد كلا م.اقلا 0 لي

 هللا كبح ر لاقفهنفك يف عرذأ 1 دعب هياع ةماسم فتةوزيزعلا دنع نب رع تامال لاق يومالا

 ىتاو ةيشخش رك ذو كظعاوع اني وأق تام يدهوءادتقا كب ان طاص تثروأ دّقف نو 1 ريمان :

 ا ري | لاق ن 1 0 ا 0 كدمب نيطاصلا يف انا ت ةماوا رثنو اذ رش كلذش انل تاماو 0

 فس يس الاىلا بتكزيزعلا دبع نب رمع نا هيبأ نع ةشئاع نبا نع ينالفلا ||
 نيب مفي ماضل رداعأو مها لد قف يفءاسيملا مثلا ذ ا أ متلو يراسأ م ا ودعت

 ياالواو ريناد ةبقح ريئابد ةسقخ مكللا تلح دقو هييطاو كلذ رفوأب م كله تصصخالا نق

 0 نب نالف كلا هل دقو مكتدزلمورلا ةب ةغاط مكن 7 0 3 مكتدز نا ا 2

 ةلاسنعو ,ا دما 0 و 3 ا دا ع - وام 006 كنناو كرك ذ ريك :

 لاق سمن ,هللأ دبع انثدح لاق ةنش نب رع انثدح الاق يره وداء زنرعلا تع ع 0 رامت ن 7 ب

 كات اا اف هناك ناكو زيزءاادع 5 لاعملا ىيرتا س كلا مقرأ نب ناماس ان 0 0

 ول لاقف ريغتو ىلو دق لجرلا نا هل ليقف ريزعلا دبع نب رمع ىلا ىرمصبلا نسحلا ن .هبلا تك
 يع نر ىلا نسحلا ينأ ندا 0 كم 4 ع نحمل هيلا 5 كالذ ريغ نا 9 ١

 هباع تمدقف بات كلاب هيلا تيضف لاق لزم ةرخ الاب كناكو نكت مل ايندلاب كناكف .دعبامأ زيزعلا ١

 اهواك نلف سانلا 0 ملا دعص يت> ةعمج موب ريغ اموي ع ذا باوحلا مقوتأ ه هدنع يفاف ١
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 زو و وود صم و عر ودعم سحر دع حم بعز تع ع اك وع طل قل جنك ل ةدسلا 0عتك عا حصا اموت ع هدم عت 3 طلح مم م وحمص جنط 8 ُك
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 ١ يت> نوقادلا وكس ”ريسو نيضاملا فالس أ يف نا سانلا اه .أ لاق مث هيلع ىف *أو هللا: دما ماقا 0



 تاسعا نياعو 02 وا | رضح دق انعاز 1 ل نو 2 موب لك نيئراولا ريخ ىلا

 / مث اياء ىكبف ههجو ىلع هيدب عضو من دومالو دسوم ريغ هنوعدت مث باوتلا نكسو بالسالا علخو

 2 0 هنا تددولللاوف زم نمو اريخ هلأ مهتجاحب مكنه انيلا لصو نم سانلا اهب اب لامك نر

 ادع 1 محرلا نمحرلا هللا مسا 1 هيلا تادف ىلا لسر اف لزم لاق ءاو زجعلا ىف رم

 نب ناماد ىنثدح لاقراع نري رجادسالا لاو تام دقو توملا هلع تتك نم لوأب تسل كناذ

 00000 نا اع نوفق نب نوش نع فرط» نإ ةوفاأ فرظم وبا اند اق تشي

 1 ا ١ صانلا اه 5 لاق مث هيلع ىف مو هللا دمع اهدعلا بطخ مل ةيطخ ةرصانخم ىطخ زيزملا

 رسخو بان مكتب لصفلاو مكيف مكحلا هيف هللا ىلوتي اداعم مكل ناويدس“ وكت مو اع
 5 اوماعاو ضرالاو تاوءسلا اهضرع ا ةنجلا مرتب لك كو ا وااشإ هارت نم جرخ
 بالاسأ يف تا الأن امأ , افو> وقاسادفانو رش ا اليلق عابو هفاخو هللا رذح نمل ادغ نامالا |

 هيلو ديل ١ كن مث نينراولا ريخشىلا اودرت تحج كلذك ونوقابلا دما نم اهفلخميسو نيكلاها
 ناك يف مرا نم م عدصيف هن وعضلا م ا ىخذشاو هم يخت دق احنا رو هللا ىلا ًايداغ نوءعيشت

 انوع ًانؤ باسحال ه>وو بايحالا قرافو ا الا عا دو دهم الو 01 ريغ هنوعدب مث دل

 [ىدنع امرك م ا 42 2 ا ةلاقملا هالو م لوقال قا هللا 4 و مدقام ل اريقف كك

 كلم 0 انغام امو مكلو يف هللا رفغت 0

 | راش ع ىرتسب يد او نيدلا يتاححاب و يي "يد هنأ ثددو الا 3 ام هل عسا ا الو

 هياعان ردقام هتحاج ن 8 0 الانعام ا معسل 0

 تكل ودا 4 امسأب اماع الو 1 06 4 ناسالا ناك ةراذع وأ سشدع ن ءاده ريغ تاور ول هللأ م وا

 أ قاتف يب م هتيطعم نع كر يل وق النو وللا تانك لع زيها 7

 5 انريخا )هيلع هللا ةمحر هيلا هللا هضق يت> دعإ داوعالا كالت ىلع رب 1 لز مت هنادر فرطن هعومد
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 6 رمسام نإ مهارب |نءعينيردملا 20 3 ىنادح لاق ه2 رس 5 روع ا لاق ي ديزيلا سا 8 نإ لع |!

 ,هيش 0 ؛ رذع انثدح لاق يديز لا 00 ( رس ا 6 رمنعا هربق ا يزرشا زيزعلا دلع 3 روع 3

 0 لاق ةلسميبا ٍقأ نك لاق كلل دنع ن ا نبأ يبربخأ لاق ىنيدملا يا 52 10 د دح “لاق

 مونلا 1 دق انأ يي رت نا نيئمؤملا عملا كب 2-2 تنب ةمطافو اا 4. و داما || يفر

 م لاق راس هثيبو امن 23 يو أنآ تحت :5 لاق اماعفول ىلابأام لاق مان 5 يع >ان ولف أ

 تفتياه اذافاتيم نونا دقو 1 يو ان هان ردتياقهود ولا يح هو>حولا يح لوقب ا 1 انيشن ظ

0 
 ها

 ا | ةارلاواداسفالو ضرالا يف اولع نودزت ال نيذالاهام م ةرخ الارادلا كلتءارنال تيلايف تتم

»» 
0-0 

 007 0 كاق ناد دو 6 * 1 ند كياف نيرداي الا

 ادا انا كاذب ل و »*# 00 داؤفلا ا



 سو
 ص ب سس ل ل

 ادارنعوأ لمو> ناب سراود 2 نم كزانم فرعن هك

 ادا 0 ال 8 #َ كا لاو تاكلا ا ت15
 | داني امانا تفآل دقق 3 ديز 3 ةياؤذلا نسكت ناك

 نايثلا وربع ىو يبارعالا نبا ركذ امف ةليءر نب بهشال رعشلا رفاولا نه هضوىع

 رمعل ءانقلاو يذلا ةليءر نأ ن 3 ابنا 5 1 ضد عمس هنأ ىنارعالا نبا يكحو

 جرزأ ةسائلاةباا نب ورمع ةخعدأ ىواهريغو شديحو يعاشطأ نع يلع ولاب لمر ريزعلا دبع نا

 رصنلاب لهر

 4-3 هرايخ و ةلمهر كك ببشالا بسلا 0-0

 نبا ورهع نب مراد نب ل ا يماس نب يعبر نب كلام نب دلال ةمأ يو همأ هليهر

 لاق بسذلا ىف مراد نب لشن نب لدنح نب رادلا دبع نب ةئراح ىأ نإ زون نب بوشالا وهو مك

 3 ا ةنراح ِك نب رو تدلوف برءال ايناس نم ةيس تناك انا نو.عزي اهدلوو ورمع ونا

 ود راديو هال ترثلا ىف ةوخا كمان. اوافق ديوسو نوشفلاو 0 مهو رن

 ةلهاإلا يف مهتدلوو ةيلهاللا يف ةليمر عاتب ارون' نهوبا ناكو مالسالا ف مطاومأ ترئكو الاخ
 تتاكودتم نودي رام سانلا علو رح نامشلا ءام نم ءاماودرو اذا اوناك ىلا |

 ىلا انقيدس دق يأ ءاملا ىلع هنوقلف ةفيطقلا كلت ن٠ بدطلا ن 1 اوناكف ءا 6 هفيطق ةليمرلا

 اودروف هننع نو:ةتسام نوعديو هيلا نود>اتحلام ءاملا نم نوذخايف زعل دحا هدري الف اذه

 نب نطق ودب تناكو لشمن نب نطق ينب نم سان مهعم دروو نامهلا هايم نم ءام نينسلا ضع يف

 لد_:ح مهو مهلع ءافلح زاحتالا تناكو ءافاح مراد نب فانم ونبو لش نب ديز ونبو لشم

 |اوضقف كلدموغأب و هيلعاو رظح دقاذ وح 4ع رشف هريعا موصل دروأف ل وس رحصو لور>و

 لد 0 بابر برمغف اديدش الاتق اولت قاف م ملع الاخ الا تيعتحااو مهتالحاو اوعمتحاو هئم 5

 باير لاقو موز# نب دأرق نب | مالا يبا 6-0 او لاَ يبأب فورع ءملا حيبص نب راسل نكاد 1

 لاوش ن هادع موي لوز * لالطا ةيقع 000 كالذي 3

 ىلاأ الو ثبأ ام تف © لاذ ىنأس أر ىلع ابرض 3

 « كلاثألا 2 نو 0
 رع فانهم :ىابو رذعذ ف هب ايو لور> ىناي نطق وب تلاقف هيحاضل امم دحاو لك عمجف 2

 مهموب اولتتقاف اولمفي نا موقلا يناف انوفصناف شيعب مأ ان. توعأ يردنال ةبرض انيحاص مكيحاص] ٠

 | ضعب هس دل ل حاخو رولا 0 يب و أمشأ نبا ينأ ناكو ليلا ىلا كلذ 0

 , دبا ينوصعاو ,مويلا يوعيطأ نط ك0 نب لشن لاقف هباكصاو هب ىتأو هرساف نطق ىتا +

 ' كلتاقين رحادموق ناوهمدم 3 لح الواب ؛رحاالو 0 دهشل مل اذه نا لاَقف لقف 8 اولاق ٍّ

 ' نب شين هاتاف تيأرام لمفا اولاق هلربس اولخو مكتع مهفرصي نا دهعلا هيلع اوذخف مهكوشو |

 (ب نما يلقالا 6*7 1 ١

 اند



 ا و 0 ءامسأ اباي هل لاقف يرجح

 اال لس لاق كلاس اه طم وا كتمأل للاوف ةلكر ىب' نمااندنع امد قوا هللاو تنأو

 ينيب تفرصنا كوميطي مل ناف اعيمح لورج ينب فرصت نأ
 | || لف ة من لاق انت كومبطي مل ناف مشا

 1 موقلعنوضرتعتا اوفرصنأ لورح ينباي لاقف اضعب مهضعل يري ثيحب مهو | مهاناف لبللا ن تو

 2 50 مهقحب ءافوديف ٠ نا نق اًودا را وأو موقلا قس ا ا نوق الأ موقح نودبرب
3 ١ 

 اوشو 1 وش كلذيا ًارامف الاد ر ناعم ل مم فرصتاف مولع وغم الاؤ مظ 1 1

 ١ 1 ةلتمر نب بوشالا كلذ يأرا» افموقلا لذاخموا وفرصت او مهانلتاق نا انهوق لظنل انا هللا و اواقلورج

 | موت اوطعأف سأ نف هبام هللاو ؟ ٌؤامد نوكفست ًائيش عنصت مل اصع ن نه ةبرض يفأ كليو لاق
 13 | نب بهشالا لمحف انديابام يطمن الو كريغب نقحانلف نفرصتتل هللاو بابرو ءانجح لاقف مهقح |
 بابرب اًواج يتسح مهب كزي مف ائيش غابت م اصع ةبرض ىف مكموق راد نوبر أ مكليو كوي ةل مدا

 1 هومتكف مهذبا يف ةليالا كالت يف تاغ تورش وهو لاذ اأ مم اونو نطق ىنب ىلا هوعقدف ظ

 ]/ مهلع اوضرعف دبعم نب عاقعتلاو فوعنب كلامو بر نب كلامو دوعسم نب دابع ىلا اولسراو
 05 اؤاح مث راظنت ا كسءاف يحب سيل مكيحاص ناف اولاق يح انياصو ةيدلا امو اولاقف ةيدلا | 3

 أ ير يللا ينا هللا اما لاق مث نيت :هكر  ىلصف لص اولاق ىلدا ينوعد لاق كلادباعب انصوا اولاقف با 2

 ” | كم يب رضيلف توما رم قرف كلذ نا اور نا الا لحام دبا نا ينءنم امو ةحاح وذل

 ْ برضف لادب يأ ىنكملا ريسأ نب ةعزخ ينأ ىلا هوءفدق فيسلا ديدح 1 ١ دددش لطحو

 0| ىف ةف موليو ءاخأ ينرب 0 لاقف نافع نب نامع لتقم كعب ةئتفلا يف كلذو هوتفدف هقنع

 : ١ برا نكستا مولا هءفد
 اهو ماعلا ليل ارت ناب © كح نم ةريق تلق ييعا

 ككتمأو تفعاام | ريت هلل ي رح *# لاق تانرلا يم ةكءانو

 ١ عرار اولا بط اق سرخاو
 اعقْنيف ليلغلا فشن مو امور قاس أ نما عاام ال

 امطقأ تدل كل يدر

 ع باير ٍق يار لاق اع

 ظ امدصتلافّصلا مع نم ناكواو
 1 3 00 27 نب روحاني رم ىنثدح تناكلا 5 ندحخلانب دمع تاك نم ) تدعاساو ( ثم دحلا ىقم

 ) اهنمو ( ا ةعيس ا 2 زيزعلا دنع نب ردعل لاق هببأ

 انئمولد نهد ةوفه تن اكوانددم

 ينمولت ىو يعوق ينمالدقو

 هباذا دب د نم يف ناكواف
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 ان

 اممسأف اناعذ دق عاد ةوعدو * در را انورق

 نب

 هن

 نب

 يداقرينيدا ىه يداقرو .# ىداؤف قدك قلاداعشاب

 اهنمو قاطم لمر ةدلعو

 داهسلا لوط ادنا 0 ن* يفيع لهدعا #8 ٍإ



 ( اهنمو ) رصنللا ا انسلا“ لمزر ةيلسوأ

 ادادولاولصولا فرمتال # اداعس ير ينر ناحبس

 (اممو) لمر فيفخ ل
 اهدواذ لعال دل> ةنحو * ىلا :يه داعش تناك نيل يرمعل

 ( نمو ) *«لوأ لش و 1

 اناووو ةقار كد .يرحاود# ا ةقعألا ىدود دن ١

 درراولا صين

9 1 

 كا

 0( ادام 0-3 أ *« « ( انهو ) * نمر يا

 تن دح نب زعلا مغ لبا رك نع عود دقو اههش هر كف دقو وعلا نم كاف نداي الآ * | 1

 راك ني فارع اح كلف يالا يرش نما ( انربخأ )ملا لفل هن ل نكد

 20 ”ليمعسا ن رشم ن عادل ولا نب ةيقب اندح لاق لعن دلع الس مح م يعالكلا | ْ

 لوسر لاق لاق نايفس 0 نادينا وع نر ردلا دبع مدع نع 0 زيرعلا دبع نب زم 4

 د (قرحل ) رانا اه هده قم ًاونياف ًامانق لاحرلا هل لد دا[ 0 0 هللأ د 7

 لاق يناسغلا مشاه وبأ دمم نب ريزو ينثد بح لاق يزيءلا انثدح الاق يح و يفريصلا نأر عا 0

 رمعنب مصاع اهب 1 نع همأ نع زيزعلا دبع نب ردع ن درع يركسلا بحت, توتا ا 0 0 ا
 هنا هع ىدم » ( نمو ) * لا ادالا م 0 دو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق باطخلا نبا ||

 رهع نع يح ام هلوق. لصحي نمع ةباورب كلذ تان 5 كللأ.دع نيدكر ءانغ هرعش ىف عنص ||

 1 ا 2 و هب قئاونالا رم ه هنأ بتكلا ىف دجو امناو زيزملا دبع نبا

 نحدحللا اهو حاصإ ثدح ةبا.ح 0 :داحأ ف اهم -- 4> و رشمانب ه هرايخأب تأ رضا نخب 0 '

 9 وهف 0 2 0 ىذلا 1

  3ا ١ ©

 رطو 0 5 قوس ها »2# رظملا | أعل ر 5- 7 ةبانح غلبا 1 30

 ركفلاو سفتلامومهفاوس نعوأ * 00 للمال يح راج نإ :
 نع حو ةنايط هنأ يلا نبا دوب كلل ده نب ديزل هنا لاقي لوأ ليغ نيتببلا ن نيذهي فا

 حا نم افوذ اهعاشإ لع ردقب مو و اهةلعت ةبانح ا 1 كمل دع نب در نأ يدع نإ 9

 اعمق هانكو زاد يا نعي لخاز وهو نيدللا ن ده اين لورد ردع نه وأ ناماس | ٠

 ا ف كاع م 3 ضاق 01 هنع اهريغو ةبايح 6 4 - ناك اع كلذ كعل 1 دعا

 نع ينغ ساق ناكل اذه وادص يف ةبامحو كلما دنع نب ديزي 0 تضد دقو ديعم ان نم

 انه |

 | 25 بهذم لع فدلاب ىثكو لبط طلاب عقويو دوعلاب بارمذلا ناك دقو ة هر وهدم 5 39 هدأ[ 1

 6107 نيس دسم 0
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 : 7-0 2 ع و
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 وعيب



 3 نو ا - ب ل ”" نال" طنا يفر“ ”" ب "كب حلا -- دا يكف نو جدا 2

 1 ل ملا يي را 01 ع ةلدجنز ف 52 " ا يثكي متل 1 تشات اعوام ا 0 0
 0 7-9 3 3 ١ و 3 7

 , فوج كبار 2 اا ا ١ : م .
 ١  5رولا / : 1 7 9

0 0 َ : + 0 0 

 و 2 . 1 1 5

 ٠  4ذو ١ 3 ) - 341

7 5 7 

 .٠ آلا 5 5

 هللا دبع ينثدسح لاق هيورهم نب مساقلا نب دم ينثدح لاق ىلع نب ندحلا ( ينربخا ) زاجحلا

 انف تنك 2 ةماص دلاخ عمس نم ينأدح 0 نوح نت قو ء نار اعقل 16 دعم دن |

 ل لاق مث ركس ركس يت> برشي وهو * ىايح ىماساب هللا ينار اي تاو دز نب ديلولا دنع

 هياع عقوا تاغ ليطت توعدو هناد>| هيلع تسفتق ءانغ نسحأ هانغف هللا هتعفدق دوعلا تاه

 ىثمو هذخأف فدي. امدمث عاقإا نسحأ هب عقوي لمط لبطلا ذخأو دوعلا مفد يتح برضإ وهو
 0 فيك يديساي ت تاقف رماا دقو نسلج مث شاع دق تاق يح سب ول جازها ىنغي لمحو

 :م اذه عمن نا هللاوف كليو تكسا لاقف كع دجال ىلا جاتح ناآلا نمو ا دج كتل

 ا ىح (انريخأ ) لق نع هلع هلام هبإوق كتل الح .تددام دحا

 يذلا وهو لبقب فورعملا تالبءلا ىلوم ىحي 0 :ءادملا ناحلا وبا رك ذ لاق ينيدملا بويا وبأ

 ا لا ديري نب دياولا اهءدق املف ةكع م 30 2 ماما تلا سا ا * ىنَغ

 ديلولا هل لاق مث لعفف فدلاب ىل شما هل لاقو هاعدف لبق هل لقت 3 نبال ةياكحو ءانغ ساثلا

 00 ىحي هل لاقف ليق ةيشم نم نا 0 ينءوقف تاطخا ناف هب يثما يت> هنأه

 ري ام رد نق كنم ملعتال كبلإ فلا يح ىل نا
 نلفت نم ىركلا اهات « ناردعزراك نساكلا يف -ءأرتضو
 ا 1 نود ال ل هاا نس ضو. هادا كلر

 سويو قحسا نع ء يلعس وا ير ىف ةباتسلا ليش يان لماك ينال هيو لمر فيعذ هق 0

 كالا ىف >و رشم رات تنعم دقو ياعم او لاو نت طقوا لوا له .يداولا رمعلو

 :رادخا توضلا

 ١ م7 هللابقناو || سايعلا َّ ءانل نم هتعنص تود نمو 0-0

 086 هناف 4 ,ذادرذ نبا نع هب هش ةدهعلا و انمدقام الا هلل مم 000 نع كالذ 5 هماعت و

 00021 اهرك د لمح نيل فاعلا مف ن0 مهرئاسو روصتملاو 0
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 ' اراتسا لع "ىلا دس. "يملا يدشن 00 اف 0 ل 0 رم رهو هما

 هللاو اءبلالظ ىف لاق ىلب تاق نيللا ير 56 لاقف حيصفل كنا هللاوف كلابام هل تاقف هل ىنم

| 
| 

 تهذو يفت دف ىل م تنب'لاق كاذ او تاق ىءانلا ب 0 ينلغشيو كدا 0

 أل ملام لقعلا تبان لاز نا نو 5 لآ 141 يآ يرذأاب تاعاس لع يقاتل ه١ لاو لقعي

 ا ادب ىفام لق امم كم اف ت اق يبا ينع بزغو ىساو> تلطب هرماخ اذاف يبلق اهرك ذ سماخي

 1 ىلاا ديل اذا كيلا امندأ ان اق تلق” ةقان ةماعلا اهر ماكو تاق كلذ ريغ ا جماعام هللاو لاق

 ١ 8 ىدشنأف اهف لاقام هتدشنتساو كلذب هتدعوف ةنم ا مظعال كنا كلذ تلمف نئل هللاو لاق
 هلق 0 3 فايضأ

 ٠ .نافلت "وم نال و>كم نالازغ * هلالظ يف ىذلا درفلا ماا قع

 | تا نيالا نء ءيرب اناو * ىنالتق دقو يفانافف * كلوب ىنتلتق دقل هللأو يلا ىعااي هل تاقف ناتيبلا

 ١  0ةبعامج يف ةيراخا ل ىلا انرمصت ينارعألا» و 6 ناو هل 3 ره 3 توعد مح ل ْ 1

 اتفأو هنع اهةسف ةقان ا ,رخشإو ةاوملا هك تديدحاو اهانأ هوو 2 ىلاومو ىلها نم

 | اهلثم ةيراحالو مرد فالآ : ريع يباسعالل ت.هوواروز> نيثال# مط تر نال مه دنع

 .ةعم اأو هلك فاق راعي يبارعألا ناك تفرعتاو كلاس نع ادع انس تلقا

 ف رهنسو هإصاو هل هاف



 ظ 0 -- هناغا نمو ع

 | 1 ل ل ا ا

 252 جل 8 قراخ 0 ءاللعلا يبأ 3 و نع ةردلا ه>و 2ك هب ير

 ©© وص

 ْ لتس 0 0 تلقا ع 5 و ا لا

 0 هد>اولا لصفملاو لصفمللو لصفمال ىوريرو ريصعلا اح وريصملا لح امهاتاك ىقىور,

 0 ع لودالا نفط : لن نع ؟ نشتضالا ناماس نا كك اع كالذ 00 ناسا وه لصفللاو

 ا لمر ىصوملا مهاربال هيف 0 000 قئاو وال ءانغلاو تبان نب ناس رعشلا ىناعالا

 اطواو ةئفح يب ام حدمي لا ةروهثشملا ناسح ةديصق ند تانيآلا 0 ىرخحم قالك

 هلوق اهم حدملا رث >اق نم يهو * لأست مل ما را رادل هته

 لضفملا ب كلا ران ن6 ل رزق هع هلق

 لساسلاليحرلا قفصي ادرب * ممءاعصي ربلادرو نم نوقسي

 لوالا زا راما نم اقوال مشا« بالا ةعر مولا
 ليقملا داوسأ نع دا الا د 0 يتَح نوشش:

 3 تدلل دع نادحا ى ”ددح لاق يارا لع 0 ل 2 | تاكا ه-( تحمل

 مط بارش ىلع 0 خرم ةعاج تس جنا اقر لا 1 ناييظ 1 ينثدح لاق يا لآمشلا#

 ناس> رعشب مهم لحر

 لتش ا ا!مارف تاتق تلق * اسددرف :ىئتيطاع يتلا نا :

 لصفمال اهاخرا ةداحزب # ىنطاعفريصملا تا>اهاتلك

 .انياجفريسللاب ا اق مث ةدحاواماعجف يف :ةطاعيتلا نا هلوق ىنمتام موقلا ن * لحر لاق

 يضذاقلا نك 3 هنا قلاط نأرما موقلا نم ع لامث تاو[ دار نيش

 37 ع انءاأ ضع ل نام .ظ أ لاق رشا م هه ريسقلا أ ص هللأ كديمع
 ا

 ش زجوأانسح عمس اماف نيءاشعلا نيب ىلدي هدجس٠ .ينوهو ءابا 1 لا دل طل داق لاق

 هللا عا نرخ لافم 0 آدف 6 لاقو انياع ىلبقا مث هتالص يف

 رق الفان تنذأ نان“ يدا ضب اه ةمه ةجاح يف مامر كيلا انعزن موق يضاقلا 3

 ظ تنم ين تلق هلوقو ةرذحا يه ينتاوان ياا نا هلوق امأ لاقف رءثلاو لجرلا نيمعرك ذف اولوق :
 ايلاق تاجا رضع ةلملاو تقلا رمع نفاق ا را هني يف من ريصعلا تلج اهاتتك هلوقو ءاملا

 لق 2 نب ا مش اذا اوؤرمدتا احا ءام ب رضع ا ا لجو نع هللا

 قأاو !| ةرمض# امو قرا ىف ع لاق هيبا نَء ياهملا ديزي نب دك 2 يمدح

 مزرااو ءازولا تراغو 0 هءوض ي> ىلإبللا اذا ىد

١ 



 5و

 مقرالاهنمكم نم. باسني * ين ءطولاو تجرح
 هوخنيف عنصف ندللاو رعشلا قئاولا حامتساف

 لفللا ابد يح اهتكل * انتافاسد. .ليالا اذا كلاق

 ليولا ىب لح يردوولو *سراح نملجحرلاءطو ىنَد
 معا 1 لوأ لقت اممولم هر فيقذخ تيرعل اممم ةدعإ اناا سائاا هيف عنصو لمرلا نم هيف هنطو

 ءاللم ١ يأ ن 1 0 نءنادحا ل 000 هن اشغل ضي ع مهاربا نيدو عك ذ عدس رخو ١

 اكدح لاء وا نب دامح امدح لاق مهزالا يبأ نب دب حا نبا ديما (قدح) وهنا يوك الو

 نت ا لب كاف تاو لا تكس 50 ا دما او ماوس ىلإ كرس لق يبأ

 "|| لزانمملاضعب ىف بارعالا نميتف ىلا نساج نيئمؤملا ا اي تاقفمهراعشأو بانرعالا داع ف

 ”دقلاف ه«دكتسلا# ايذاو اكدحو ارظنم ناتفلا نم تنارام ىلدآ هنم تيارف يتئداخ
 نافلت*وم نال وحكم نالانغ * هلالظ يف يذلا درفلا ملا قى

 ناقرت_سم تيرال اهافرطو * ىل_صاوت ىديجم افلا انما اذأ

 ىنالتق دقو يناتافن ايءرو * اههمطتسا يف الخ ايوا

 نيليملا نيذه ءارو ىل نا لاقف تنا ينإب كلام تاقف هعزابح عطق دق هنا تذاظ سفن سفنن مث
 مدق اذا امهباللعت نيللا ىلا رظنلاب عتما اناو ىمد اورذنو هب رورملا نيبو ىنب ليح دقو انحش

 قدس افاد ىف تلقا ام يدر هل تاق كلذ نينو نه لاح من جاحلا

 حزام كناك ىب ضرعف روض> * هلحا ضعب يف ءاملا تدرو اه اذا

 طاص وهو هلاد ن٠ ريسغ هب * اهل لقف روض>ىنع تلاسناف

 ]| يف اراد راح ضد متع دف لاكا قاعد مايا دعب ناك اماف نب رعشللا هل تيتكف قثاؤولا ىف را

 0 انا ينغف هةدءاصا حال_دأ عضوم هيف تيار ناو هان رهظا هتيضت را ناف هعيساف ط نيودكلا دحا

 ' ااهنأو نسحا هل تلقف ايش عن دا لس نك كاك ةدوّلا ةباهم يف ناكف ةراتسلا ءارو نه

 ' [١ لطرب .ىل أو هب قو ام هل تفلحو كتايحو تقف ياي لاق ءاش ام نينم "وأ أ ريما ان ةعناض

 :  مهرد كفل نيثالث 1 ا لاطرا ا يناقسو تارص ثالث هاتغف دوعلا كل م ةتلارتشلا

 | ١١ ىلاح تناكف هب ينفذ سمأو رخآلا رعشلا يف اندنع اضيأ عنصدق لاقق ىئاعذ مايأ دعب ناكاملف
 ]|| لاطراةبالث يناقس تارم ثال هند و> ىلع هل تفاحو هتاسختسا اءاف لوالا يف لالا له هنف

 ١ هللا لاطأأف نينمؤملا 1 1 م تاقف كتيده ق>- تدضق ىله ىل لاق 2 2 ل ناناللث ىل 0 و

 ' لان الو لارعالا كيباج قد ضقت مح كنكل لاق كيو كن: اهن دقفأ الو كتممت مهتو كءاق
 ' |١ هراضحاب هنرصاو زاخملا 0 كلل ل كو كاك كقانرب دقوا م مما لع هير

 1  مراكملا جى قبلا تاقو هدب .تان25 ىلام نه هنع اهموق ىلا اهقادص لمحو هلة 1 رمألا تءيطخو

 : (لمرلا 8 مح نيرعشلان يده يف قئاولا ةعتص سانلا راس نمو كديع نم اهب ىلوا تناو كل
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 0-١ بمد ىباغالا نم رامجالا كا يقام ةيسل :

 ةمدقتملا راخالا يف ناذللا نا رسل

 مزرملاو ءازولا تباغو نب هءوضاخ ليالا اذا 6

 لوجنم هنا يماشطلا رك ذو رصنيلا ىزم يف ةيابسلاب لمر حرس نبال ندعالا نأ جملا ىح رك د

 1 :لاق ةبش نبا رع انندح اولق اهرتغو نتوتان لسعناو را“ نيدشا درع نإ 0 يف رباف |

 | تارفلا يف ةنيفس يف بابسش عم خيش ' بحطصا لاق ةسانك نبا نع مهاربا نب قحسا ينئدح

 ا نأ انييحاف ة هل دع انعم خي شال اولا قا رلعلا ضمي يف. اوتواضنلو 0 لغم مهعمو |

 || دعصق مكشام مت | ودنضاف ةئفسلا لالط ىلا دمنا لاق ايلف انا, تتذأ ناف كاما عمسأ

 تنغف اهدوع ةيزاحخلا تذخاو!

 مزرملاو ءازولا تباغو * هءوض ادب ا ح

 شرالا 1 ن٠ باي # 65 ىن> ءطولاو تا اق

 هامل 0 لا ىف صوغي لعجو تارفلا يف هبايثي هسفنب يمر مث حاصو خشلا براق

 || تء:صام ىلع كلام خيشاي هل اولاقو هو> رختساام شط دعي هفاخ مهسشا اوقلافمقرالا ان قرالا

 |١ هل تاقف هريخ يف لامس لاقو نوفرعت الام رعشلا يلاعم ن مانفع هللأو يفاف ىنع مكي لاف

 يباقىلع ادرواءلف هلثم يساريف لزنو لغلا بريدك يسار ىلا ئمدق نه ئشدنو ل ا

 || روهشملاوه قئاولا نأ ناف احد لالا اذا تلاق * يف ةم:صلا نه ربخلا ىفام امو * تلمعام لقعا مل

 ' ةودلا هو ءاكذو ضارغب فورعملا مه ان دع قل هريغيفاغالا ب دك قدس وال

 ْ ءاذجلا اها يف هءئاص نع 0 مومذملا لوالا ليقن ن م انط هف ناينغي

 9 لاق قحسا نب دامح نعى سا نب دم نب دعا ى ءء.ىلودلا ا ءالمعلا ىنأ نيدما ©

 ْ متلاقدوعلا ترض ىنغ نن قدحا ناكو ا اة تخان و ءانغلاب ءاقلخلا عا قبولا م

 امانا ةمحتس اذا ارح نإ دا ا ع ا
 اعانصلاانعا جاحزلا عدص لم * مقه عدص داؤفلا يف اطو :

 اهنمو للمر فيفخ فاد ينال هيفو لوقت فيفخ قثاوال ءانفلاو فنجالا نب سابعال رعشلا .

 0 وأ لا تموز دا ا *# يوحلااهداك يي هلأ سفنلا اهب .أ الأ 1

 يودو يلع ةهينيفل اذه. امل ا ندد ساب هو أ

 ( اهمو ) لمر فيفخ. قثاولل ءانغلاو رعشلا

 نافلتؤم َنالودحكم نالانغ .* ' هلإلطق ئذلا درفلا معلا تس

 ىنال_تث دقو ينانافف ايمرو * امهمطتشا مه هلت ايتاعرا
 57 ' 1 م ممم مما

 ٠ ب دو هج اورج ججدجوجج بو ويتوج ب 7و 1و اح 1711177 تانك قه 2 م

0 



 1 7 1 0 32 معز م 5 5 5 ا ا ا محل 5 3 ٠ ١ - ٠ 30 سيب 2:1 "و م 7 8 افيني# ىلا“
 00 0 2 1 . ؟ او حي سس اك 2 3 5 . 27 4 تع 92 1 0(

 ا 59 : ش 1 : ع 3 6 يل 904 4 "يف 5 0-1 0 1 5 0 . 0006 ها باف اكمل 0 "سيول 1 1 ع لا كلا 50200 نيو /

 فس دقي

 ا (امنمو ) ةقرلاب هعنص هنأ 0 1 0 نم وهو لمر 1 هشو لوأ 0 7 ءانغلا ظ

 0 باضغ نو انرهد ىغةني # باتعو ةعيطق موي لكح ظ

 بايحالاادكماقاحلا اذ نود * يع هنا قرع لا |

 كيشعو ةرشج ىحلا اهنا * عود ناوكنال سفنلا ريصاف ظ

 (اممو) جزهبيرعلو لو ليش دوزدزاو لمر ق'اوا هيو

 بصخلا راج يعرت ينم فرحي © ةغاس ففوم دعب ىليل راملو ٌْ

 تصح ناذلا فارألا دال م د هيون دقااذأا منع ىطخلا ىذنو ظ

 برغم مي باقعا يف حبصلا عم * رظانكةادغلا يلب نم تحبصأف ظ
 بهذي حرلاهب ب هذ انيَأ يدص #* كلام مأاي رداع تامادلا

 7 11 ليسستتلا لبق وهو شيح هيلو 0 امف قئاول 0 وهوبلوا لق ردعلا “ذه يف ةعئصلا |

 "( ايم هاورلا كللا# م ّق ديعم ل رخأ عضوم يف ماس ىلاو عش وم يف 0 2

 اوردّتباو نشخلانيعب كومردقو د اهراقع تيد كَ ئ و 2

 نطيل اهم - ىدؤتب رودصلا نا ان مهرود ص يفام 5 كا

 أ لا انهم دحاو لكن بدسأ دقو لوأ ليقن م 0 يناغ قا ”اولل «انغلاو نونحملل را

 ) اهممو. ( 5 3

 رفاقلا نكس انثيبام يضش ||. 27 اهسو يد صمهدلا يهبل ِ ترحم

 رجحطا غاب نكي ملامىلعتدزو * يدللايب تغابدق ىليا رحثايف

 لوألا تار 0 ملا لوأ ليقت حرس نبالو يلع ولاب ليش يناث ديعل هيقو لمرز قا وال ءانغ هلا

 000 ١
 ىنصغ ىف نتيئيرسل ماظن * كح هصخشو يمخشن اك

 ا ني م هب انمدو مد * ادبا هلبآو لد تديلف

 ا” 0 ا لوأ لع بررعل قو لول ليغ هيف قئاولا نطو دارا وأ ماشه نب ىلعل هنظأ رعشللا
 أَ ا امهسنح يلا عشب مل نان م لا

 (١)امييح نيع لق نكاورع نب ةردق كب امو الالحإ كب اها

 ْ ااينم ناقلات ادتلارخأت توجو لع دهان دولا يف درا رجالا اعلا اذهوت 05

 دوعيالل ريا ىلعهيدقت زوجي الو رخؤم ادتبم امييحو مدقم ريخ ءلش حرمصملا لاق ادتملا ريمضب |

 (ريطااغإو 07 لا ضع اميعستو ةمرلا يفر ام وهو ل 5 ماا 22 0 ريمضلا 1

 || هادع 5 نمل ىلا عجب 000 ملا هيلا فاضملا نا 0 طا لوقو ريغال ف داما

 أ اخف 0 نإ 0 مزمل مدق واذإ ا ملا ريخات : هيف م هنف داوشتسالا يني : .ءلالاقو |

0 
 الإ ه١

 0|ارعسد 0 3 اذإ هنأ نم 0 1 نا يحال ادنح 3 اعأ 8 زو آل كاذو 0



 15 تس ا ريس ا
 ع شا 127 تس دا

 موت

 م لق 0 « | نو سفنلا كتقراف امو ٍ ظ

 ْ نمل هريغل هيفو يطسولا ىرحم يف قاطم لوأ ليقث هيف قئاولا نط
 ءام همف يف ن٠ قطتي لهو ءام يليق

 ءائقرلا هءداع ك * را 2

 ءامألا ىقوتدا * ا تاعارس تنك

 ءاسلا كلا لعن فهن 1 نم تاخر

 ءاَسْقلا يرحم هتان ك0 ع ا '
 ءاكبلا عمدلا ا عومد ىنيعل 4

 هنمو لمر قلاوللا »|
 ١ ثال“ نهدعإ نم تاعشم ثالث مومطأ ىلع نوع 2 ظ

 تاستحت نيكل ءاطالا# ريع ةسش عار هين ظ
 : 7-0 0 ىلاوقث اولا نإ سني لمراد

 لل هياعلت نأ نم اكل فا « دلل د سر

 دو امسي لأ نم نكي لنك * ىركلا اهضغبي راص دق ةلقمايو .
 دولة يلا نمل[ نير دعوف «ةمولي ثدحام كال

 درف مهب ولأ ند ىلق نأ ىلع *.اومرح نيدلك الا
 5 ردك اك ما فلا يعاتطا كلو رك د ع ةشيشح ينال هيفو لمر اول ءانغااو ر ل

 اوعو لم فيت ق:اولا مشق ةحيشت يفأ ةسس نم نأ هس نب تاو ةظدج
 اضريمو هب ناقلا قلاعو 2 ةحنوح هع كاس

 اضقلا ان راكو ناك امناكف # يضتذم م نع فيس ينم مل

 اذه يف ةظح>ح طاغ دقو جزو هيف ةيحاصلا مو لءر ق'اولل هئيعل اا رعشلاأذه هيفو لاقا

 نب لع نع ند (ق رجا لفعص وم قا ب دق .ريخ هيف هلو روهشم د.> نب ديعسل وهو مثلا | ا

 هل امذاخ بحي قئاولا ناك لاق ليعم_فا نب نودمح 2 نع نودهح نب .ءدح نع رص ند

 هيلع هيضغا ثيدحي هل ايحاص ثدحي مداخل 0 هرثغو و هيضاغف ريصم نم هيلا يدهأ ناك 1

 كلذيف قثاولا لاقف لمفأ اف «ملاصأ نأ ىلع سم ادم ديحل هللا لاو 1 نأ ىلإ ١

 اردققا راج كيلءالا تنأ له * ارختفم لظ يناذسب ىذلا اذا ا
 سل لا : : ٍإ

  ةيولع يناغأ ىفو لي فيفخل ق'اولا نإ نأ يماشطا ركذ نيل هيف ةيولعو قمئاولا ينغو كف
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 غوسماط ناكوةمدقم تناك اذإ ةركنلا نا نمي هيودس ءارب ام لع الان ادتءملا يه ةفرعملا تناك 5
 :؛ 3
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 راوي :

 0. 2 7 3 9 هدو اع ل
 50 07 ا ني روما ياا ا 1 207

 نيد سداللا ج4. ةكيج الا ااقو 20 سدس نأ( 1
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 لدا ملو ىباليدب تمرو # نذخاملوتخو ردغاملو تردغ
 | كريغ ةمدخ ترثداام هللاو لاقف م كلذب هدارا هنأ يبا عو نائب هاتغف رمهتنءال رعشلاو لاق

 3 لدول هللا مكح كب ةواختا ناو . ارامل دس كرف اك تفحص لاقف كن ذا دعبالا املا ترص الوا

 | م امحر را هللا ناكو مكبولق تده._هئام نكلو هب متأطخأ اهف حانج مكياع 0 لود ذا

 ها 1 هل 1 داشنالا ُْق ا

 هلو ص سلا كو ف هاا تر دق موثايألا
 ءاود مورحم ءادل سيلو * 3 عايضل ي اص بدأ

 ءافحا اذ ماف ٍباذأ مو # 3 ناك دق 0 ينافح

 ءاحرلا اس بيخمال رادب #* يتلا تحاعو هرادب تللح



: 

١ 

 ( أف )

 « ءارذ يف ار باش اما
 * انعنذالا ووتش ياس ناف

 # ودع امل يداك كَ ناو

 يب انو قاف الا 1

 هذال نامدلا كامو دقو

 * ىلغ>.- مومغم براي الأ

 ءاخرلا دعبام بقعإ تدحح

 ءانار حلا تا
 ءاطغلا فشكشي ثحبلا دئعف

 ءانولا اهرقا وهح خاج
 ا اوف  ةلاَقم لاقو

 اك اور 8 :ةاودب

 ءاسلا صر الإ 1 تداح 8 * انف تدح تيا م

 ءاسضلا نيلع ماكححأب »+ اوماقت -اق ل دق نسا || ثعسو
 ءاقملا كال رس نأ 0 ريخخ 0 0 سلتا

 ع : : ١ 21-11 ِ ١

 كي لاق ا 0 راند فك ا ىناصوو

 هالك ًّك ةفالخلاب 0 هلاك ماا 3 نيسكلا هم اع لحك ةفالخلا روت هال

 ددحلا نامزلا الهسو اولا 85227 كلك اندلا تدل

 دهذم 00 ف دشرلاب ة هروشنم د تر تا ارغااةلودلا ه

 *ةعسب نيدلا !ىعتدشدقل يرمعل

 خ فالح نول 00

 "ا قار اند ا 0 ايد”قال“ ةنالثباةلصوو ةكرالا رك ؟كاشه لع لا 0

 دحوم لك نم رلا ا

 دم[ 2 ءاوها جه تعمح

 ند ا دقو كالملل ءاهع كئاش 2 نا ه4أ لاقو 0 رورسلاو هما روطاف لاق :

 ا وهو 00 ءارو 00 ؟ر دقؤ هيف كاحضلا نب نيسحلا لاقو لاق هيلع

 رمش 0 رق هرم م ىلع

 ها ءاضقلا دنحم * هناطلس ةلود هللا يت“

 2 و ولا مقل #* ةدد.هم ترءهأم لاك "لاق

 اوال نب دحلا ي مجلات ىلوصلا ( نت سر ا ينعو لآق

 ةفالخلا ىلو نا نور عت 2 ىأ امد

 هرداصمو ةدو# هدراوم 3 هراط ةداعسلاب تل كد

 هركابثيغلاعقاو نم يجرب اك بخ رفيجرئانك 1

 هرمصأت هللاو هللا روش ند و 0 0 وما ع هللاب رون

 0 ا لاق 5 4 1 كب كو ف

 ين كف كر
 ع

 هلاق ر

| 

| 
| 

 ' ةديصق لَو لاق

 هّئنغو هتامعف ري الا تا || ف ص سلا ليو تاسالا كرا يد 2 3 ينل نأ امي رضتمملا صا

 سم ا ىحالا يف سانلاب رم ل ىلد لاق ديزي نا 0 لا ىلوصلا ( ينئدح ) هب

 فرصلا ال يبأ هدشناف ناّسامو نيسرأو

 مسي سيسبب سس بجي سبب بج يس بي يب يي - بيب ب يس سب سس سيسبب 0 0 ااا

/ 



 رصتني هللاب يذلا مامالا عم *مهديعلثماديعسانلاف رشتساام
 ريقلا جدلا ول ا #*« همدق ليالا حاط عب م42 ادغ

 و ا رعو مزح ا قحاب عداص م ماوي

 ا 11 ولا تا ا ,مودفنأل اورات>اف سانلاريخول

 ىنادح لاق ىلوصلا ( ىنثدح ) تايبالا يفىنغب 0 ىلا نبا ىلا مدقتو راثيد ل هل سم اف لاق

 ريصتنملا ىدن" نيب موب تينغ لاق ينغملا 1 نا ينثدح لاق يي ن نيسحلا

 اًطاله نورتسأ 1 55 ١ 2 ايو ا 1 00 1

 ينأ ل1 راعشا ُّق آلا 0 5 1 56 ههاشأو توصلا اذه يرضخ ىنغأ ناو كايا يل لاق

 م هللاب عملا ءانلا 1 ِف هليدس هك نمو هجم

 ع

 ينا نم اهتمدق يتلا ةلعال هاكح امب تيناف 0 ف 1 والا يامل دجأ ميلاف

 أ ا 5 امش هوفراعتو سانلا هنود دق يشب باتكلا لخ نا تع

 كتلوضص
 تمصعال ةلجد فانك ا * .انلخ ترحادقلا يرمعل

 برع اد ع لا راو كاما تي ان كلي نق
 ةمقولايف اهاوش ىدعل ةديصق نم تاسالا هذهو لمر في.فذ> زئءدلل ءانغلاو عاقرلا نءىدعلا ان 8

 ةيرقب بعصم اف لتقف ن رك جرا يد را نإ بعدصلاو ناورجر نب كلا دبع نيب تناك ىلا
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 م جس مس يسم سس صم أ مص مسخ مس ل ل سس ل مسلسل سم مم مس م سعيا

 01 0 نجل رثك تنل نم نانا يف فرعأ عاقرلا نب ىدع ناك نثل ةفلخلا فلخ لاق
 أ لف كتبطخ نم تغرف اذا ةئيدملاب هيلاو ىلا بتكف هرهظ ىلع عاقرلا نب يدع نيكريلوهنمجايلو |
 ظ كوفي ئذلا نم سال

 : نر !نيلادا رغعاصو * ةريح قرافو لاحامزناا

 | نم كلانا 5 ل تل نا هوما ره نا لاق هتءانخ نم هيلاولا ولأ غرف الاف عاقرلا نبا بسن نعءو

 | ١ لاق ريتك ريثك نولوقي هو لك نم رك لاق * ةريح قرافو لامحا مز.نأأ * لوقي ىذلا
 3 ا لاقف دحسما رذؤم نه يف عام 0 > يردال او /[9 عاق لا نبا ل ع 0 0 ا

 '00 ىل رك ذ دحأ ام مجينملا نب دع ل ك5 لاق بأ نت يبن لع نإ يحي ( اريخأ ) ةلماع و

 هلوقل 1 5 كلذ مو تلق عاقرلا 3 ١ ىدعالا هةعفصب ته هتياراذاق هآر أ نأ تديحاف

 ١ اهدادزا ىيلةدحاو لعنع * 1 2 مل

 ١ 0 مهار 1( ىتثدح ) هعفصب 07 ةيس الو "ثا هع اهلكف ءوللا فائصأ هيلع 0 8

 1 !تشةلتناكو ماش ل عاق رلا نب يدع ناكل ف لن نس هللا د.ع ان”دح لاق ل 0 5

 0 | مهديعو رودغارت مل ةريغص يو هب تعسف كف نكي هوت ار دقلا' نم ماب هاناق ندجلا ل وق

 لوقت تاشناو مهلا ت>رشن

 ظ دحاو نرق مازال دحاو ىلع # ةدلبو بوا لك نم مع

 8 |ءار هشلا فصوا نمناك هناف ةيطملا فصو هيف مدقيو هب درفنب امتومسم نب هللادبع (لاقو ) م.حفاف

 ورم يبا تعمل لاق يموم نب دايع نيد اسدحا لاق زامع نب هللا دنغ نب دقعا ( ىمدح ) + إ

 ”تاببالا ا : 0 تا ركو عاقرلا نب ايدع رعش نم يرض لَحو هع وأ ضرعا

 مساقلا م ا تاودزل 3 هق * اسعدق ىسأ نا ءامحلاالول

 مساج رذ اج 0 1 54 اهراغأ ءانيلا طسو | و

 ظ 00 0 11 لع تسر ساما دنا ناتسو

 ' ةحار ول تاوءامأ يذم هن أك يبا عا «ساحم رضحي ناك لجر لاقف هللا 0 هرم را لا
 أ دولا ىلع ىنغي ناك اذا يني لا 21217 تكلا دج لقدلا نايضقو ةمئارأ ني اخو شم
 ١ أ دعسيأ نب هللادبع ينثدح لاق هيورهم نب مساقلا نب دم ينئثدح لاق ىلع نب نسا ( ل

 | عاقرلا نب ىدعا تكا نحمل 0 ناك لاق ةريغملا نب ىلع نع
1 

 ماش قتلو ا د4 ع يف د تونا رف ساعنلا هدصقأ نانسو

 ا هتيسأ ءانغ رعشلا اذه يفو رعشلا اذه يف هنم 0 عادا لف ف دا اقام لوقيو ادح
07 20 1 : 

 م ءاقلا 3 تكار تدشملا هيق # اسعدق سارا ءارحلا الول

 0 # اهنراغأ هلا طسو ا 5

 مان نعل و هك 4نيع َّق # تش 0 ساحل 3 ان و
0 5 

 ع 1 اا101707135751 117 3...



 )نلا١(

 معانلا بيغني و كيرلا نيب *« مداقتم افع لاط ىلع ملا

 ْ قىوررو ع مساحو ةييشح ولاة ةيلا دالوا يو ردؤو> 0 رذاخلا لع ملا ند هضوىمع

 نم وندلا قيلرتلاو ةنس هنم ةدحاولا مونلا نسولاو متانلا نائسولاو ع ناكم مساع رعشلا اذه
 ةتاقدلعا ن ءرضصقت نأ 1 اهقسرتو هم 0 اذا أهداب م باّعلا تق لاش هله نا ديار ل :

5 

 هد 0: اد تدير عوقولا تدا رأ مث ريطت تءاج اذا ةقث م ريط لاقيو امان

 * اًمسرت اوقئر دق هيلحرو هيد قفا يف رصق اذا حعاسالو مهريس يف اورصق اذا موقلل لاقيو'

 نع يلعش ولا يرحم يف ةبابسلا لل جحسم نبال ءانغلاو عاقرلا نب ئدَعل رعشللا|

 هبلاوكملا نب يبي كودحتم ن نمهنا صاتطا ك5 ذواكيأ هلا تس رسل لد ل قدحسا

 نب ور“ نع لب زاب فورعملا هللا دبع نب دمت ىنثد - لاق ىلودصلا يي 2 ناد( لرفل

 ةديصقلا ع 1 رق املف .عاقرلا نإ يدع ر ءثافلاع أ رش لجرو ينأ دنع تنك كاد يبا

 اههف كوشي ىتلا

01 

 م.اقلا م أ ترزل تلاد ق # اس ع ادق ى ار ناو دال ل

 "ا ناك نأل هللاو خيشلا لاَتؤ لا اح يندم خيش هد دعو لاق واقبل هللاو نسحأ ينأ لاق

 0 كب نط ناكل رعشلا م # يف هن تعمس ول هللاو دبعم لاق داع وبأ ءاسأ امل نيا

 اة 2 لاق نايزرملا نب فاح نب 5 ) قرا رويل يب 0 رك أهل كنا ا

 نع نمرلا دبع نب ةديبع كالملا دع نب ديلولا لزع لاق مالس نب دهت#نع ريرح نب دعأ |

 "قا هد ودئاق هيلع لأوامر 100 نم ب نياكوتمال لاقو سين هماأو يزل

 لوش | اعنأو هيلع فقوف انس هيلا ةدينع ناكو عاقرلا نب ىدع

 2 قاس تاريخا ىلا نكلو:اقوددم كوارع

 دارس ل الذإ الوصو + اكن ةلواجو استكر

 ارا نق ا كاذك ده يابت كل تضيهدق و

 حدمنأ هل ناقو 0 اب هوربخأو دياولا ىلا ءوخداف هلا » كوكو لا

 تي قفار ينوا رؤم يلو ان هلا ناك هبا نيئمؤملا ري لاو تاعفام هب تاعف دوق الحر

 00 0 5 كدر كب توفع دفوف سه نكو تقدص َلَقف مو اذه دع 2-0 5

 2 يحد 1 ىددعح لاق يراجألا مساقلانب دمم ( قربخأ ) هلزنم ىلا هب فرصناف !

 0 0 50 يا لاق اقام نعل هل لاق ءأ لا ا نك رخل 0 ' لاق

 هلوق يف عاقرلا نبا لاق كريغ ر 5 نم كرا اعاد 9

 م.اقلا م ا ترزل تدشن ه2 ىف # اسع ادق 0 ناو ءايملا الو :

 نوره نءعىعنب نسحلا ير 0 اهدع لقب منا 8 ناك ام كى لاق مث تاسالا ةيالغلا 5

 نب ىدع تدوس ريرح لاق لاق 1 نعز زارا را نب 0 نع كلملا دمع نإ دع نب

 قى ةينثل ىد ىاب تبلعف هتيكفلا 0 هتمح رث # هقور ةرأ ناك نا # دشن عاقرلا



 ىح لاك يديزملا ) 1 ) هم ىبشن تحر * اهدادم ة نذل ن . تاما 0 * لاق ام

 8 ا ١ ةيواعمنب ديزي ىلا يعاذخلا عاماز نب حور لام لاق ةديرع يأ نع بيبحنبا ن ع هللا دنع

 1 ' نصق نم نام هللاو نويدعم اناف دعم نم ان و انقل نيئمؤملا 0 لاقف نيت 5 ناب 1

 ا ١ ْ كلذ غاف تش ثيح كانئاء> كلذ م كمون عجأ نا دير. كاقف :نكلا َفاَعَر نم الو. ءاشل

 . لاقف عاقرلا نب يدع

 عامزنب حور انديس لاقام * انتعامح تراغ نآو ائيضر انا

 ارا لع "اع اضل اعقب * ملثم ناك افلا نينامث يعرب
 ا ةئاثلا دعا هر وصقل لخد تح هسرف ضكرب ءاجف ىماذهلا سيقنب لثان كلذ غابف لاق

 أ لف ةساح ىلا راع عامزنب حور تداكلار داع نأ لاق بو ربثملا ىلع ديز, ماق اماف

 تكتم ةناالودنم ا امو اذه كل لاقام ىنغاب دق نيئمؤملا ريمأ اب لاق مث ديزي ىلعو هياع

 .[يعده لو نع دم ب تك مم زحام انع زحعلو مهعسام انعس ناطحف نم موق

 - ا ْ كلذ يف عاقرلا نا

 : ش راه : لالش مأ راسا ف جس دناك | طا ليل لالخأ

 رازن نب قدح ةيزذ ودبأو د هل يعرب ىذل؛اندلاو ناطحق

 رم

 يراوتم كاع رمطاعَم يأ «* هل ىعدنت يذلا اندلاو عينأ

 راإو كنا عاب بهذ # اهلثل ءاكزال ةراحتلا كلت

 00 ل ىلا ءيحصناو 0 | م دعأ ىلع هللاو اثاث نا لاق عقارا نبااي تربع ديزي هل لاقف

 ]| هدج نع هبأ نع قحسا نب دا“ نع ىحي نب نيس ( يزيح ) هرب اعمج ر ا ةدسع وأ لاق

 مدقدقو 2 م احاصيا تاناخلا ضع يف الزنف ةنيدملا امدق حرس ناو صود>الا نأ مهاربا

 لاقف ثيداحالا يف اوضافأ ليل ضع يف ناكامنف اءيلع لزنف هلاح هذه تناكو عاقرلا نب يدع

 االسم اقل نم ان ع ئدحا نيئمؤملا ل ىلا 0 هللاو حرس نبال عاقرلا نب ىدع

 هدم أ 0 ها انيضم اع انيعتت انميات نأ كشوت كنال لاق كلذ:كفكو كاق لفوت يفإ

 اظرال نا هللا +_هاعا يناو كيلع انلزن نا انياغ نعل كنا لاقو يدع بطفف ا

 أ نذا ةلئش دا ن. دياولا م دقو اه” دنع نم جرذو نينمؤملا را نون قادألا 12 0

 و

 عصب ويميل غطا 4 غم

 م م 68 غصه

 دي ا و

 ا اذوب ىف لخدأف 3 نا سماف ع نبأ نيب دو هدب يرد امو عاقرلا نا ربح هغابو الخ دف ا(. م

 ْنغَف نبا أف مدخلا ض.؛ ىلا و غرف املف ام هحدتما ةديصق هدشن هلذ داق ىدحم عك

5 

, 3: 

 ديلولا حدب عاقرلا ني دف زهش قف

 اهدالب أ ىللا لمشام دعا نم * اهداتءاف [ههون رايدلا فىع

 00 اش نو نإ تنم 3 طق اذه لثع نيئمؤملا 0 تيس ام هللا ذل لاهو دع برات

 || لوتأنا يحتم ولا 0 ىلنذأي نا نم فئاط تاقل نين.'وملا 0 امم ىف هنا الواو ني

 01 | لاقف .برعلا لئابق هب 7 2 نإا ىلا ثءبي وهو نينماوملا ع دنع اذه لثم لاق لق لاق

0 ٍ 

 ل
 5-5 قو

7 

 تب



1 
1 
 و 0

 جرذف 48 ل 0 اذعال: 0 2 كدعْدف هيلا نكنم وا ا .ثعا م يس 0 00 2 ا

 كلبا ةلزنملا هدوم كنا .تانظاف يح كيلاو هللأ ىلا هدم لاق ل 3 الح 0 يدع 30 اما ١

 ١ ليللا ىلا ذئموب مهمل وةنق مهني يوسلاع لا اولا م ِط ا نطو 0 "ىلع لمح نا قفل ا

 0 يدع 0 ف يضمام راسو را ده ف ا 0 اذه ة ةممسأ 0

 : هم ءانغ ف يتلا را

 ظ هلم نمت
 :اهدالاب يبل ل لءشام دم نم .#* اهداتعاف نع ولا داندلا هكر

 اهداقيا اهلها لعشا.ءارمح *# ىلطصا دق نولك دك اورالا ٍ

 رولا قالسطأب لوأ ليتم فيتو رح ناال ءانقلاو عاقزلا ني يدصل رعشلا لءاكلا نس وشو
 نب ميطانب دما ينثدح لاق قارولا نيسملا نب يسع ( ينربخبا ) قحسا نع رصنبلا ير#ء يف

 كلملا هيغل نب ا عاقرلا نب يذع دعنا لاقئدع ف ميطا نع. ي ردع اىنثدح ل لاق نصار 1

 نعطي هنأ .يد_ع نع هغلس ناك دقو لدا و #*اهداتءافامه وت رايدلا فرع »ا اهاوأ يت أ هيديصق : 5

 | ىح اهايا هد_عناف كالهو دمح ماشلا رف اع اذا رورقم ىزاح>ح رعش اذه اكد هزرعشا ىلع[

 هلوق ىلع ينأ
 اهدانسو اهليم كأن جح أ ادب عججأ تندق ةديدقو 7 9 1

 امهموش نا 4 4 ح3 دانس 0 لمع اهف تا | ًالاعوأ اهدفرا اعوطم تنكولز ريبكا ؟ هل لاق 1

 نين | 6

 اهدا هنا مش ىقسح # هنانق رق فةثلا رظن

 لأ جات ال 4س ديه ند ثنو ءاحوع د | ماع تاواطأ اذا مايالا نأ مر ريتك هل لا لاق قا ١

 ل مْ (ط هوه فاق 1

 اهدادزأ ل ةدحاو لع نع »* اضل لااا 8-5 00 و ٍِه '

 1 ١١ القا ٌءسص ن ع كلاس ناب نينؤلل رم 0 اف ما 8 يبل برو تن 4 كل اقف 9

 0 كيت كيفن اذه عيت كح ناالا كتم قحأ طق جيت امو كل 0 لاه 7

 قطنام يت <> عاقرلا نب يدير روح نبال ْ

 م: ىرهملا اذه ىرجاامو نينمل عمو ىناغالا يف زتعملا رابخأ فج ٠
 أ نود يدجح ينادح لاق رمد ا ع 0 دو يأدح لاق ىلودعلا فب < نب 3 ينادح )

"2 

56 

3 

1 

 ظ ناك ةيراخ هتضرتعاو .لذخدف بنو 1 هيدي ناد 0 ءانالع مو ف ا .طصا لاق ليوا 3
 كلذ ف هسفنلا يندشناو تاكا ينادشخ جر>و اهل.ق 2و ابابا ني ا كلد نكي لو احب 2



 ( ااه

 للعالو لطم ال, اعاطم اما 2 انوا ىو دان كنق :

 يح كد دقو ني : سفنلا به.ح اب ىم 2

 لخم ىلع يوها نم هيف يف را زذا نإ 6 دقو دم 51 م

 لفنلا مظعأ يدنع كالذ ناكو * ةه اق ريغ و هم ل 0

 01 ١ 0ع لمر تار ء تاسالا هديل مه ُق ءانفلا 8| مول 1 هيلع اًسرشو فيز ن هنف لمعو لاق

 1 دمحا ينثدح لاق ىلوصلا يحب نب دم ( ينرب>ا ) جزه عبارلاو ثلاثلا يف سم ءلا بالو يعاشولا

 | قئاقشماغلا نيبو ماعلا نم ءولمت ناتسإ ىلع ترسب زملا ناك لاق 5 ”دح لاق .ىلهملا ديزي نبا

 زتعملا لاَقف رد اف هيلعو ءاغب نب و هللا 0 نامعنلا

 ا م

 ماغلا يف كانا قلاقشب »* ةياوث ِِق هدّح ةرم تعش

 لاقف ثدبلا دعت .تدبلاب 0 ناكو ينذملا ناب قادس اوزيحا لاق مْ

 لاثا لبقلا تفيةتع نم 0 نده يف ناس 2 هيف ىلهدق ن الا هيف نذف زعملا هل لاقف

9 0 

 ظ
 أ رع ب 3 م ىن دع لاقدا.ع ىنأ نبين دم ىندح لاقى 9 00 د ( ىنريخا ) يروخاملا وو

 ١ /دقو هيدب نيد ل نونغملاو ءاس 000 هنادي نيب اغب نب ساوبوزتءملا برش لاق كللملا دنع نا

 08 نحو توما ف ندلوي كديع ةدلاو نيئمءوملا ريهأاي لاقف اي لذخد دآ ءاوطاو علا 0

 1 | دعو بر هما تباص نأ ىلإ ناوننملا قرفنو ءادلجلا ماقو هدعب سعت و زنءملا رثقو جر 0 و

 سو يق-و هر لطب اعد زمملا هانز الق عومشلا هيدب نيبو ساوب لخدو هساحب يملا رععملا

 راما لف نك اب منعا تالا داعو نوعا ءاتغو:الطر
 6 وص

 حربتام كتف * حرفأ الف ٠١ بغت

 0 حمسلال كك # يبدع م

 3 حر د5 5 ىلإ 0 نيلام نحس

 | داصأ ىل كود * ىدساب كاذ لع

 | روبط دلو يروبناعاا راسقلا نب ناءباسا زتسملا لاقف نوركي اولعجف هيف اونغ لاق مل
 | اما 2 رانج لام يهو ةطيرألا ريئاند هيلا عفدق ان هيف ينذف نادت نفذ فاو حاما !

 || عطا م كالا قيمز دعا ةطيرخ قد دوملابرانيدلا اذه برض اهنم رانيد لك لع بوتكم
 تايبالا هذهيف راصقلا نب اهاس نول سااجلا نخأ نءسالا كالذ ناكفسانلا رئاسا زئاوهعاو

 أ لق 1 لاق نأ ا دح لاق يمئاطلا عسي مسا دبع نأ دمع ينتدح لاق ىلودلا( قدح قاع لمار

 0س نحأ أهم 10 لهو اننأ رامو اإ نب سنوب هعمو حيطصاف ر هظلان زتمملا انف اناذد اغب

 لاقف زتمملا انيلع جرخ من ” ركس ى> تاءاس ثالث تضم اف أءمهحو

 ع
 2 ل اح ا و هر ع م وسم



 1س يا د ور“ خل م ا و ار

 2 ها اة يووعو يم ول ميم ب

 ا

 + وي هاوحلا

 1-2 ع

 كشمد يف"نما اذه هل تأّقف هناا 24 00 اقف دنط ا ءانأ نه 3 تاَقف 01

 زيعملاكدعذف رعو اهالك لاف ل تاقف 0 آل نيه ن م ا نر نأ 2# نه هنو كح 11 ش

 هبال هانا م زتعملا قل“ ْ

 ل ا ماا د ل
7 

 امي دخحوا 2

 0 احلا ا دا

 ا قيمت
9 

  ) 2ذ/ا١ز (

 نيركس نيد يداه أعل رص الا #* اندح هيشانأ ارظنم ير نا ّم

 : نياصغ 0 يذلاو هلام * اشري وهنم مكن و مارخلا) 5

 لاق فاد ا 2 1- 0 ىنبدح لاق قر ا 4ف ينتت ىأ مث

 ف رظفظن هفرعأ ويب ردعل 5 هشو 33 0 بفهصو درت ل 5 نبا

 فهيقخ هفرعأ قارد رجلا اذه 1 نيئمؤملا ا اقف رااح لا رجلا اكعو عيا بدالا حام

 زيعملا نع قلاحو 1 ءام انأ ج رخاف دان 6 مع .لاق هيلا ليك نأ يرتفأ درا ا نم ولخيال حورلا

 ْ تاريطش جراف 0 باف ع لوك ا لا ا لاف ريءلا كجضذت ىد يف ن الا وه لاف ا

 امف هلق ىللاقو علا 4 رظتساف 01 !١ ف راب انءاحو ل ك أ ناطأ انكاف ًافيظن اماداؤو ازيخو '
 ا ةمييسسل و

 امو رامد اذه يفهللاو رايت>الا لاف رات ا د ره ادب ال 'قاردلا تلقح ردا طن ىلع لام يتح

 مع عطقنت ا ' ينام زجملا هل لاق يناربدلا عابر اف بكوملا اءمةْلو نيذه نعيد زبع القع هللا ق

 اماقف ا عل ةنامسمح هل مآ من ةعاس انعزف قيدص انهه 0

 لاق دارا نه عدم + نوعد تيان واا رسسا حب لاق. وه امو لاق طر ىلع الإ اهانقا ام هللأو لاقف ٠

 يراصتلادالوأب انءاحو هيلاءاتحا ام هاك كولا ماقأو ةياغ ا هيف هانثح موي اندعلاف كال كلذ

 ان'“دح لاق ىلوصلا ( ينادح ) هدنع مهو هداشعل كي ملو هب هةنس ةاَ ذئموي زيعملا هلصوو اًتومدخم ٠

 | لاقةعيبلا تضشنا اماف رمعأو 15 د ةرششع عمبس هلو ةفالخلاب زيمءال عيوب لاق نيعملا نب هللا دبع :

 ارينا نيلاغلا قون تحضات © التلاو ملا نءحرلا لدحر 0
 زتسملا ل غلو ةعنض هيف هلو ةيفاقلا عوف رم نا :ىلاغأ يف هتدحوو رءشلا ةفاق يف ىلوصلا رك ذ اذكف

 لاتف رمل هن نع ةيطاخلا لميو رتسارةيلا كاك تاس

 كتسوص
 ريعأ مانألا ف. لع تناف .* دلملاو ركل نعرلا كد

 رافتو وول هي ميم * اهاكرزااو كزتلا كنع .لتاقت :

 هللا دع نا ىلوصلا 11 ذ هلوق هف ينغ و زتعملا هلاق امو لمر ف.فخو لق فيفخ نائيل ءافجلا

 انها ةمادم نم نساكب * يه هتدف را حالا
 انينس هدب يف مطا يءاقا * ىللابللا عم تشب لف ينلاف

 جرف ناس لهر فشخ تلارقا هي ءانغلا
 ؤ"5ُ - .٠ ايا ا



 م6 د.تعلا افلللا نم ةمنص هل نر 5 نمو ج-

 1 ةيسماتلت لع ولا ديجتعملا 1 روزوز 5 اقلا نع ربا نب هللا دع 1 وصلا ىو نب دمحم لاق ظ

 1 وهو رفحا اذه ا

 ّ انايرتع كاي يذلا تك امرا # ارراةنافللاب يذلا عيفشلا سيل ؛ ظ

 3 ف اط تدع ءانغ 6 يفوىلودلا ةباك> 2 ليف هَ تيهخ 4 0 4 :اعاو تءناهم فولل ءاثغلاو قدزرفلل نر ءشلا

 | امر 8 هنأ 5 :| يدبأىف 9 0 نا الا ص ايي م : ل معا الو لح م فيقح تيبلا 01

 ا 3 ىلا ةهجلا ل نمل ءانع كيمعمال ع و

 ما هريغ نود ةصاخ نعمل اده ف قدزرفلا راخأ 0 3 1 ظ ْ

ْ 
 اذهيف هربحو همسأت 1 5 كايكفم ءانغ يف انبه | اها نأ تع رف 5 ةريثك هرأ ؟ الا نال

 كلام نب مراد نب عشاح نإ نائف نب دمحم نب :لاقع نب ةنحان نب ةعصعصن ا ماه ةممأو 1

 ىلوالا 0 دقو نييمالسالا تاقرط عدلا لطخالاو رير>و وهو مك نإ دا ديز نبا

 ال 1 ىلا اذه ىف ءريخل انبه رك ذنو اال علني رجامش وه ىف ةدرفا رك ذت هراخ او لف
 هن ينريخاوةش نيا ل نيكو لاق يرهوملا زيزعلا دنع نبا دا هب قرا نق هعاج كلذ ين ا

 نإ دمع نع ىركشنلانع يديزيلا سايعلا نب دمت هب قيحاو الل نوح نع ةزاحا ةفياخا وأ

 ينادح لاق ىح نبد# ينأدح هريخ يف ةصاخ هيش نب رمح لاق ز 1 رعالا ناو ةدنيع فأن عءانند ظ

 ل عر 0 هكمام 500 نا رول م لل مطاع 0 رببزاا نب 3 دع 0 ينا

 ىببسلا رك ديل ىحي 0 اذكع ريبزاا نيل ىلا رايلي قذر رذلا مصاشن ها

 وبان اه 5 ذو هنا نع س.> نب اه هكا دجلأ نءاهور ملو نشا نب رم اه 0 ةموصخلا

 | تاع>وهتنض رسما نيعأدشب راونلا بطذ ةن ب نم الحر نا ةديبع كن ء دامد نابع

 || مكتت كذا سان اعمتجاو تامفق اد ريالا لك ترنا ل يدبفا ايل لاق قد دزفلا لل اهرخأ
 1 اع 00 اع نبا !(افاذكوا 0 يدا ودق 1 اودهشا لاق مث قدزرفلا

 1 .اهف لاقف ي رقثملامصاع نا ساق ب ل اناطو نعرح 0 : ةرتش] وةنبأق

 متامعلامسد تاوسلل ”يحالم * مكتاف اهؤدات ال مصاع ين
 20 لماء وما همأب مالل 3 5 اي ناك ول مصاع ىف

 1 سارا يبرلا نب هللا دعما رفاق ةليغ كنلتقنا نيتبلا نيذه ىلع تدز نغا هللاو !ولاقف

 1 اد 2. 1 ةياعل نب ريهز هل لاش يدع ينب نه الجر نا مث اهعا 0 سانا يعاحتت هلا

 ا لاَعث اهورك ا ريسنلا م أ

 ظ ا ةلغن مأ تسبلأ « .يانعاوا لوقتأ الواو

 ! .هيلغ َّس اغ بقل قدزرفلا هثيداح 1 لوطا عسا درفم مو 44 يفاذه كعل 3 53 را ةماخ ءقاأ ا



 هيادد يدحاي هو 3 در نب كللامنب ةلظدد 1 ىهوةأئم دع نإ 00 ل ا :,عراوتاب ين

 م اف ؛ 3 1

 "+ انهرني رع ا ١
 35 يرعس ملاةشاد نس ذالاب ماو 3

 # يقدقع ضن ى 0 0

 3 ناقو"

 ا

 00 تمانق املف 1

 لاقفه>دوودذه روظنم تدنن ةمانور رم ؛ زا نا 1 كيع نأ هز نا

 ا هيقلاقو تاب مالا

7 5 

 0 ع ناكلاو يبا

 يدع نم ا الولو ٌ

 سب زق نم هاو اا يف الاذا

 ين«ناكلام يفإ ىلع تلَص و :

 روجر هل. ءعلا را 3

1 
1 

 انتذنلو دفا دل

 يلا اء

 * ايفا وزاؤتلا ىو ذقل قرم
 *«  تحيضاف ريتال مأ رن طفلا
 ىضترا يذلا اولا يف :.تاطتن دقو
 #* يما 1 ناو

 ةلاسإ دوساللا لاوبا نود مزمو

 05 ور تي

7 

 + ملاعل نام 0 1 5 3

 #* ابن ريب زا اك مم

 د” يجاح ةزمحت تل دف تعيصأ

 «* تضر ءة>اد قي كل له زهاب

 2 تعش | يفق دصلاو درارع نكد

 راونلا يف لاقو اعي> اولاق ةصاخ ديز ىنا ةياور نم اهلك تاينالا هذه ||

 !رامخا س رفا ىلع اع رانا يوك ا ا 1 ىهاه ْ 0 ١

 ١ اضيانامو لاقو 1

 م يفقس كا نا 0 ل ع ع

 7 روطم رع ناك هؤاضنا

 3 تنال 27 50 نارك

 راج يلع هال فاو

 ترانا نأ نيدلاريعق دنع

 0 اننب 0 ىلا

 باي رلا سر 2 0

 باقعلا ف رض م ريغ ءازح

 يراو دمت را تاكا ل
 راحتلا اهءسقنت ال :رئاوغ

 الودع فاتح الحا رولا ىلا
 املللد ةالفلا ولغي .: تدق ىلع

 اهابحر باخ جاوزالا اهليق هب

 اناستما ىرمشلادسأولا 0

 انيلوط :مضلا عنيديأ ةطسبو

 انوا زمر كاملا دوا باول
 *  اهليق ةراححلا هوب ةئلوم

 درا محو هللادنع اهحوز ىلا ا

 قوت وما هئسأب هوزملا نأ

 روظنمو 0 يلا نب

 رياو : مالسالا بط 2 نا 2



 ا «| .٠ :ال ضرع 1و كلذ 0 قفشاف هي ه.اع 3 اذقلا هحوت5 ر اونلا عزان 1 قدزرفلا

 ادا 0 ا : 0 ”راونلا ينءصاخم
 قدزرفلا لاقو يوش ار زاوتلا مأآو تفءضت قدزرفلا رمأ لعدف ةصاخ هريخم قد وا لاق

 ا"ايزانإ اروظام تنب تعفشو * مهعافش لقت مقال كون اما

 كس وض
 انايرع كأي ىذلا 0 لث. « ارزثوم كيتايىذلا عيفشلا سبا

 ا
 | رح كلوش قدزرفلا ناكمئاهانأ هحوزأف | ١ تلاق كابا هجزوأفا بغار كاف وهو كم 0 هناف

 تئشنالاقف راولا اعرف ادهري لا ا م رصشلاب لوا لقت ف.قح ب رع تبلا اذه ُ ا

 | لاقامتمةدحاو ديررأ 0 تااقثودملا دالب ىلا هن ريس ل ناوادبا ان وح م الؤ هتاّقو 0 تقف

 ا )| تدهش ناماسنب نامءلاقد | ماس وذ 00 0 لاق دهحأ ) 0 حا ( نيب ادم انمحرو نيضعامتم

ا اديدح ريزا ا ناكو
تلا م الا ؛ارييزلا 0 هلل

 ٌرْهاَو ببر هلأ 0 الا | كموقو تنالهو سا

 : نلف كد نيسحو هنا مالسالا لبق تيبلا ىلع اوبنو 5 ىف نإ لاق الع لفاز مقأف

 لاق مث عمس ل نع انسالجم ل نا دج 10 قد ينيقل مويلا كالذ

 ربزلا نب هللا ديع جرخ مث لاق ممم ين ب يف ناقام هل لاقو مقأف 4 سعأو اهم اع يمد اهقرافال اذ

 : ١ ءركأ اه نك كتهر 1 كتحاحام قدزرفال نا زاا نبا لاق لاق ديهشلا تاء“ نب مهارب | :

 56 اهاضرت ضرالا ناف * بضغأ مث شن نا بضغأ ناف

 ! '00 اذلال يف ناك احلف ةمارت ضرأ نم الحاق طق دحأ كيني مام تكن ان + لغم بارعلا تعتتاو

# 

 ميدالاو تباننلا حص امل
 مه شرلا ذحا ةراغو -* كتم تاطو .ديدعلا رثك اع

 0 محا هب غو هتلر » متدرغ نم للذت نع الوق

 00 دقدلا الو ةفيححلا ال يانا اذا نع الهم هللا دعا

 )0 هردلاو اع ريطلا لوز ف سوت ل افدص ىنكلو
 *« اباقصلا روطلا رقاعلا نبا انأ

 | يع تنكح انا لاق قدزرفلا كعمل كال لا ل هنا ع نأ هع نع راك نإ يذلا تاو

 موكعلا 0 ٌثتءح روصل

 ىلع رببزلا نا ضقف اطاق ىلا هناما هتغاب دقو 0 قرط ضع يف قو ىأرف دحسملا ىلا

 ١ لاق من اهقدب داكف هقنع

 ترقتدال ا 0 تدكر ولو #2 1 زشان قدز رفلا س ع تدع. مادقل

 ا لاق مالاس نإ 0 لاق ةفءاخ 0 2 ( ريار ان رص ر هشلا ا هو ريب زلا لاق

 دقو جرن ريب زلا نب كلذ غلبف ا اع ٍيثب الا اهقالطب نارعأا لوس وهو جر اهليبس لخو

 عد نعد جسما اند زرفاا 3 ارحلا تدبلا ديري م اردالا باس سداو ةحملا يذ لاله لهسا



 ( 1م )

 لاقوهنتكر نا 0 زر لوح ىدح أه زمغف 4قنعلا 1 ةعالا

 ةلتمألا كنا عر تيضر ول و ًازما قدت زرقلا سرع ثدض ادقل

 رم اند لاق زيزعلا دبع. نب دمحأ ( ينريخأ ) رب زاا نب رفع تببلا اذهو رييزلا لاق

 رمزا نبا ّط قدزرفلا لاق امل لاق هنا ني ىح نا رع نع

 انايز نب روظنمتنب تحفشو * مهءافش لقت رف هونبب اما

 ريب زلا نير فع> لاق
 ترقتسالهتسا عر تدضر ولو * ًاحياح قدزرفلا سرع يكلتالأ

 يتاا رضامتو لاق ا نيل مث يف يب بالك ند انك اولا مر نب هللا دبع كااقف |

 أ مئاعمأ اهتحأ جوزتفللا دبع دنع تنامو ريب زلا نب هللا دبع ينبأ تبانو بلش مأ قررا اهانعأ]
 وكشيو ىبب زا ل ىلع أمعتسإ قدزرفلا لوشإ مداه م 1 يفو لاو ادامعو ةردعو اهثاو هل تدلوف د 1

 : هعاقم لوط | 0

 نينح نط تاخانم نهو * مشاه ها ناكر كحرر
 ا را الو عبيبل 1 قا نول 0 ا ١ ظ

 يف هللا دعا راوثلا 0 املف رضابال مشاه مب تن ايامك راولا نأ ىلع لدي اذهو لاقأ |

 | ىلع لدف هلع رس له لاف مهرد فالا ةرشع اهلثم روع هيلع اط 0 قدزرفلا, اه<وز

 هيف لاو هيا اا نجا ناكو دان 0 1

 مى ا ا.ه يل يذع ىّرمو * مطاع نود ل ى 1

 ىء - يتلا مأر لا لاف لعشو د 0 فرمملا ير, ند 8

 تلاقف اهضبقف ًافلأ نيرسشعب هل ىمأ مث كتقفت اهلنا .و كل ىه هل لاقف هدشنأف لس ىلع لخد م

 تنأو الأ ٠ نا ردع 0 4 2 هاعلا يأ ن نا : هللأ كن مع ل ناع ا هلا

. 

 لاَ سو.

 ىلثم هلاؤد فورعملا عني لهو ةيدعس ىه دو+او 1 تاَقؤ
 لذيلاو ةحامسلا نع رضقم الو. * ىتميسش كرات ريغ يناف قيرذ

 ىلإ نم يج.ث فايضالا قرط دقف اقراط ءاح اذا ىيض دراط 3 ع

 ولا ل ادع !اذ امو نإ وح لا ا مس 53

 ليم نم يف ماؤعلا ىب نع انا نشا ورم [|ىرشأو 1
 7 مكلكش الو ىلد م 0

 ىلذم 1 ايآلا توم ند

 دلي ولان ولا ىل او لكنا
 يف ريشع تزاغ ثرح يبو رون ناو

 ّي

#- 

* 

# 

 ان

 لتقلاو توما ى ا يف ةءدي دولا الو # يدلاخع سيل ا نا لخبأأ

+ 

# 

 ان

* 

 جرخن نأ 3 اناس 1و . لذدو 3 ا قاسو هب تدصضرو ادعاط ذأ مْ هرب 3 ذامد لاق



 0 تناك اج 2: هفاختو 0 لاز 0 تناكف لع ىف َّق / ناليدع 14 م جرخ م 0

 || دوعس٠ نب سيقنب ماطسإ ناو رات كار دس بلع جور ءزما م

 اهحوزفنابيش نبا لع نا ماه نيثر ا نب ها هللا دبع نب كلا يب نيب ن م

 ا يقع ىلع ةلاو نيقاسلا ةقيقد ةبارعا ا كليو ر اولا هل تلاقف لولا نم ديم ىلع

 ٍ ل ابر 7 ل ب اهريعب ةاهناعإ| ل .قدزرفلا لاقف ريعب ةنامأا

 دلاخ لأ نيالا يبأ نيب 1 ا ع ايلا نان ةيرايل 1

 ل ل #3 يتلا نم روما ءالغأب (قحأ

 1 : 0 ا لاف : ا اه يموإ

 مايه ل1 نم السمال مئاعد :*_اهنقرت 0 : يب نم .ةلبقع ْ
 'ماكحو تلا همديص طهر نه * مع ءاضتسملا نإ ب 5ك 1

 ماطسإو دوعسم نب سدق نيبو * ارك سا ا

 4 ..راونلا ضرعيو اهح دعي ًاضيأ لاقو:

 قفحم عرلاا 0 0 اخت . ةيظم يف ةنييبا مال يي ردعل ْ
 قربا ماسلا لم تام اذا. را وأ لانش مأك
 روز را معتعض واذا #: ةئفط كانُص نع انيلا 3

 هر ةلهأب ضعف لاق

 0 5 ىف اهرئاح كاف هلوغم كوغ نم هلا 1

 0001 رشي 6 ءاسلل بحي # نيد اذا لما نك كاعلا تورت

 رارثلا فوورفلا 0
 لاقف هيلا تكشو قدافلا يللاقام يرن "الات

 نعار نيفاعتملا تام نعآل 00 نءمكحلا يطحمان الف

 "1| اهءاخغ ريرج ىلا تنعبو قدسافاب كتيزخآل هللا تلاقف اهايا هحدم

 تيراشللا نمد ًاحالام تناكو :# .ىدصلا هب ىنثل نزال ندو

 ش باع كيعإ 1 قإ 5 ىلإ ,# مكتايدق وست نا العأ تنكدقل

 بجاحو اهْنم نافدرلاو ةيتع .# ةنيمظبباصلا تاذ تادع امو

 بزال ل ءالاو مك اني قر ع ديك اهيزاط ناو الأ

 اقل يوع دل قيز يحول هو اه زو ير انو

 ظ 1 2111 ع قدر رفا امال

 يطع را نراط لل اه رطل ءاسقلا ذا ' تملأ
 بزاعو امن لام نم ككل مهل م مولثم نم اهلثم لت

 * تلاغو قيل نيب يعراد .ىلع * مضل ءاردحءافكا انيك و

 "عا ركل راجب ىفال لا كبلع ملا تيل نا ىدخال يناو

 1-20 ب يجب عجإ- بج 2ك » +



 #8هجيزجح 1

 نيس وو »ا 7

0 

 تلاقف ءاديف هب دعوف أو ةر 2 دعل ةرح هنمف اهمش ىلع هيالون دار ةادع ينل ادع ناك د

 ةداح ةديد > هل تدعأ دقو ةرمحم هل م تعضوف 5 ريغتم كد ناف 2 0 نأ درا فا هل

 صمام ىلع أربص لاَقف يس وأ هئءطقف 0 كلذ نأ يرب وهؤ.هرز د 0 تضيقف اهدي ت تادف

 ) 0 تيهذف مار لا ُْ

 بسانملا يف انؤافك | مهو أطيقا * اودكناو ارا 0 0
 بك اوكلالق نهانحكتل اذا * اهتانب موجعتلا س.شلا مكشت ولو

 20 لاقو

0 

 قا ذا نسكلا نمكحنوقيزاب * مح حلاق تحت قيزاب

 قورف٠ كدوثيو 0 +! يح يدق م يملا باغ

 قدما رغلا نايش ءانننأ نأ * ارميتدملامحتلا اول قولان

 قوشعم نيف ناالو 0 م رانلا هلم ط0
 اذه يف قدزرفلل رير> لاقو

 ترانا اخ امش كنانأ فىراف * هلم كابعأ دق كفنأ ناك نا

 لاق 00 يق اخف ىلا ةقان ةنام ىلع يفارصن ة ةينما تدور لاقو جاححلا همالو لاق
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 | هتكر داع مسا ي رءشالا ماع اب انأ يمر يذلا وهو عاش ناكو ةحاش هل لاش نبا ديردل ناكو ظ

5 ٠ ١. 

  1-0ةيسسلو ةصلا ن ددرد زاخلا 3-2-0 26

 |ركألا ةيواعم 0 ُُّت را 3 رغصالا ةبواعم 1 9 رع مف ةمسلا مساو ها كَ درد وه

 أ امأو نزاوه ن 1 نا را مثح نإ ةيزع نب ةعاز> نب ةمقلع ليقو ةقلع نه رك نأ

 ' || ةيوانعم رك ذي 5 ةقاع ن رك نا كك ا نودي رام ةدقاو ةيعلا نب ذيرد وه لاقف ةدييع وبا
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 (لغ ماع 0 00 ةيصلا كَ ديردو ةقلع 0 5 ةيواعم ن 1 كل رجلا مالس ن 1 لاقو

 ارا مهدعبأو ًاوزغ ءا ردشنلا لا ملا 0 ناك دقو ناس هلا ءا روش 1 مداح ١ ل هلعح>و |

 ّ ديردناك ةدب عوبأأ لاقو ةحصاأ نإ دود مه ادخار ءأأ فدع هم م مكاو أر ءظ رك او

 | قدحأم ةأ نع ب و 5 قنا 3 هظَم ناكو مهدئاقو مهسرافو مدح يب ب ديس ةمصلا

 الو ناك ردنملا ا ع - مل را رد 5 مل ملح الا كرداو امم ةدحاو يف

 | لوبق نم فوع نب كلام ممن ا اًودستقيلو هب ام هوحر ا -ال هيف لضف

 ديردل ناو اذهدعب 1 هريخو هدد 1 ديرد لف نا هل نو دا هفلاخو هيروشم |

 نب ركب نأ و ها سدقو 000 و هدف ثاووغل ديعو نافطغ هاو ىذلا هللا كيع مو ةوخا ا

 #0 حأ يدم نلا ترك دعم تنب ةءاحر اميح ميمأ بك نب ثرألا ون ا

 هرءشيف هلوشإ ور اهوخأين علا 5 هما 0 0 اهايس هكا ناك كد نبأ

 / ْ ىل زواحو عدو عل كل 0 د 0 ل انك ماظن احا

 لاف 0 9 و هلتفف

 اا داش نأ + علما يله قع اولا نا

 ل نسور فلاب كرك

 أ نب مئاع ا 4 اهو ةرعاش ةر4< ط لاش تدب 6 كير 6



0062 
 00 ا 1

 نعذدي وذ نب نك دهم هب 0 د ,ع يلأ.ن ءرع ذامد ناثسع وبأ انئادح لاق ىعازجلا دش

 موعضا وم يقف مركذأ 0 هعامج ه 4 نتمهو ةعومجم هلر ا 8 5 دلع 0 ماجي يبأ

 دقو ينابشلا 9 قل 00 نع نابزراا نإ فاخ نب دمح هربخي انا(

 000 لوشإ ءاللملا ب ور 0 انأ م هد 2 ونألاق أهعض وم 2 مم دحاو ص ةباور تاع

 لوش تتيح ةيقملا نإ ديرد لوق تناول ىلع ريصلايف لاق

 رصلا لع تين نكل اكلإ ناكم .: ىرإ دقودلاجأ كن. الا لوقت
 ركب ينأ لية ىلعالا ف رسشلا ىلع * يذلا كلاطاو هللا دبع لتقا

 ردقلا لاير ركام كاوا مسا ص لا الا لتقلا يبأ د

 نهد 2 ىتثي راو ىدل. *# انؤامد :لازءام انيرت اماف

 ري سلو اة.ح هةمداتو 0 0 ريغ تيدا محلل أناق

 راس لع و دل يضقني اف * .ةمدق نيرطشرهدلا انمقكاذب

 0000 مساقلا نب دمحم ينثدحلاو كيارسأا ن يوقع ىادعلاف راع 0 نرخ (

 لوقا ل وذل لغ يدلا يف ل | ردك ندحأ 0 تر.كلا تعيس لاق: تنمكللا ىلوا هيا

 لدم اتش لو ةيضأا : 0 للا دبع امأف ةدم ,ءوبأ لاق ت امبالا ها هه 0 ةهليضأ| ٠ نب ديرد

 لاش 6 6 مطاومأ قاسوممب رفظف ةنواعم 0 رمل وسو يعم واب 4ءمو نافطغ اع ناكها

 تاكو نع 0 ا كرا لاو اس اولزنا لاق كينعل ريغ ممم ناو ام ٍوىهمو ىوللا 6م هإ

 تك ير اع 5 اي ا ماير ا 5-- هللا درعا

 كم فن عنو هعاب ره 2 قى مدا مدااف | 05 وما نع ةلفاعل 1 09--- َّك اماه ناف 2 ال نأ هللا.

 عشرا دو رام ل اذا نذخاودلا ل دقو كلذ ف مغ ايف هباكأ ناد ةيقمأ م معو للك ف

 ىرا لاَ 27 اذا رع مدد ل 5 تلقأ دق عحشأو ران كو سدع 1 ماغي ند 5

 ىرا .لاقف رظن: مت “يش تسل عجشأ كلت لاق يداها يف تس.غدق موليبا رس ناك ادا اموق

 اع 6 6 قرأ لاَ رظن م ةر 2 كال, لاق مهاي> ناذ 1 552 مهتسأ ناييصلا 0ك أموق

 سدع ال لاق 1 مهحامر نور#و 0 مه ادق 0 ضرالا نودحن مهداوس لحفل نواح

 ىف نم درر ند كد ل اة اولتقاف ى والا هيرو جردنلا اوةحالتف مهعم توملاو

 ديرد 6 0 نآثا 0 22 بذف 5 ل ةفاقد 5 ا أودات توضأ نب هللا دنع سبع

 ند اهو 3 امدهزلا ر و باص نة -- لاملا اودقنتساو لق 3 نوري مهو هنع أوف“ 8 طقس

 رهشلال ًاساغت نامدهزلا مط لبق اعاو ةحاور نإ بهو نب كر 9 1١(, سقو تع امو سيع يف

 تس جر بببيس مْ سس ري ال تي اى و ا ا ا ا ا ا يي يي ير

 5 . ح 1 .

 3 00 1 0 1 4 ١

 سيقوامدركو مدهز
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 1 دب ردلاق رخقلاو سمشالنارمقلاو اهينف هللا يا كا ناردعلا 00 ا اهماع نعش

 : الو لاق 4 لع زهد>اف لزاف ايحا ديرد تءيبح 00 يفا ىر افلا 0 2 01 علا امدهز 6

 ١ لاق اه>رش نم ران م تد دبعف ليرد لاق' ره ردلع هتوس 0 اظناف 0 تا

 ناك مد لاسف هيف هئعطف ديرد جرش يف جزا لامو لاق ينع ىلوذ تام دق ا ه لاَقُف ر

 ا 0 تاثم ليللا ناك اذ | قح:تاهماق ل دكايح ةفخلا 0 5 ديرد لاق 000 ىف

 لا 00 6 مدلا ىنازا دق

 12 فاكع ى 8 تاع 8 اظ تدشاف ا هلياب دوعأ تدانزؤ ريعيلا رفذ نمط

 ريسعلا 00 نكد تعق وف مف ها ريسأ ةعامن ُ تز

 هناك اوملع ا كو 00 ا

 |( سع يب نم رفن يف كلذ دعإ مدرك جح 0 90 00 را

 | هل لاقف 0 نم مايو مهن يدع 0 مه ركن ق م6 ردو 0 و دي رد رايد وب راق املاف

 هيلا قىدتهأو هقئاعو ًادبا لد "اق كا ن<و تل 3 لاقو ديرد 4دق اق ك0 3ك 508

 هللا ديع هاخا ىثري ديرد لاقو ىوللا موي يب تلعف امي اذه هل لاقو احالسو ًاسرف

 كعو2 لط ةيفلحاو ةيقاعل #* دعم مأنم ليلا د دح ثرا

 دغوا مويلا ةدرانم جرت لو * اهراوح كيلا ديحا لو تنابو

 : لوق. امفو ةليوط يهو

 هدو قرع لك جادا
 دلاغ ”لاكا كر را نأ كذاعا

 دولا نك ازلا دارك عاتم

 دب نعءرملا تالهأ انث ءزر الو

 ير ليل را ب ا بي

 ضراع بادكاو ضراعل تدعصنأ

 ججح لم ىفااب اونط مط تلق

 ىوالا جر او ممرمأ

 ٌتوَعَْر ةب نع ند اللا نا لهو

 اًسراف لي !تدرا اولاقذ اودانت

 تح واح حايرلا اذا امرب الو

 هدو“ حامرلاو هيلا تراظن

 تذ دب ين> ليا هع ندعاشف

 مهحامر ينالر> 2 تمر 8

 سس 0 قع 6 لاق

 ظفاح بئصملاعقو ىلع روبد
2” 2 

 7111 يسراسفلا يك
 دغلا يح الادشرلا اوثبتسإ مف

 دبه ريغ يأ وأ ممياوغ

 انشر هل نعدنشر ناو تو

 ددعشب يندم مل يناعد  املف
 ىدرلا مكلذ هللا ديعأ تأَقف

 دخلا رثلاط الو اناقوكا 0

 دّضعملا ميشيل و ةاضعلا"  تطتو

 كك جيلا يف و عق 0

 ديزم نوالا رقشا ينالعيتحو

 1 م انةلايف 3 اتردوغو

 داع ريغ ءوملا نأ ناو

 . دغيف ثيداحالاباقعام ويلان م
 جب ب

 كاكطاا ا 000 رول ا را ريا ا جا

0 2 
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 وهو ءانع تل هذه 0 2 : ّ
+ : © 

 دغلا يمت الا دشرلا اونيتسإ مف 0 ىوللا جرعتع فارع 1

 0 ريسغ يتأو | مد وع 0 را 02 "تنك يودع اماق

 ١ 5 ةيزع را ناو تووع 8# كوع نا ةبزنغ نم الا انأ لهو

 هدهىف قحسأ ه هركادو دم هْنأ ةباور نم 0 لا ىر 2 ْق ةباسلاب ليش هن يان ىكملا يحب ءانغلا

 يي هنالأ ىكر بلاط يأ 0 لع نيئمؤملا يأ 1 0 تاجا هذهو ا ىلا ةيسنب مو هه رطلا |

 ّ نب نيسح انثدح لاق يلحعلا ىدوم أ ا ىديع لإ 0 ىندح ( نيفص ن م هف رمصأم 2 ْ 2

 اا ا مالسلا هن هيلع ًادعنا ةلاحر نع ف: فأن ع *ل هش ن 0 لاق - 6 نب 5
3 

 (نرعاو تو كلا ندا عجرا هل اولاقو 0 تقرذتو نييكملا ىمأ يف هباحصأ ةلك |

 ديرد لوقب لثكت هوقرافو هوفلاخو مهنم كلذ لقي يف تمكح ذا ت رفك كنأب
 دعلا حالا دشرلا اونيتس 0 * يوللا جرعتع يرعا بيا

 |:دلاخو دسمو هللا هع ىك ةئاادو ءاينا نزلات ةحبصلا ن هللا انجل تناك ةديع وبأ لاق تاسالا |
 ديرد لاقو ينوأ انأو ناعرف انأو ةفافد نأ ينكيو

 فاجحتاوعو يفنءطلا اهراعضات * ثدرط ذا ليتبلل هس

3 

 فاقو ريغ 0 نبدا اتاك * تاغشذا ءاحسيبلا يف للا َسرافاب

 وه ناكدنا نينوي نع ةديع يأ نع متاح ونأ اتدح لاق ديرو نن ندا نإ (يلرحأ)

 ةمصلا نب ديرد لوق بتئاوالا ىلع ريصلايف برعلا هتلاق تدب .لضفا

 نع كح داحألا تاقعامودلا رم ه .طئاح :تانكلا ىكشتلا ليلق
 | مانا قانقلا ورع وأ هلث» رك ذو رجاهلا.فأ نع ريبزلا نع مالعلا بآن قرح

 هقاف هسا لع عزل دق هاو اعالااب ةللطف كا ضاتماك هانم ف ديرد اهركذ ىلا دعم
 ءابواهلا

 مف لاقو نك هتيسو هل نأش ترغصو كلذ لع 0

 0 لك 0 ةيقاعل #2 ديعممأ نءلبحلا ديدج ثرأ

 0 مور - 7 اهراوج كيا دأ موتنإبو 5

 كددنأو نو مكس كاتو يمودأم كاتمءاما قل رو اني ىلع 0 هللاو سكب ديعم م هل تلاقف. ْ ١

 نب ديرد غاب هد و اكو صيح ن نما كال رفتسا امو رارص تان ْ

 : كلذيف لاقو اه اهأب ::انقلخاو اهةلطف ا تاس هتحوز نا ةمصلا :

 ضعل لو ع صضعل مدس #* يد م كنس قا هللا ديعأ - ِ

 صحح ةكاش داؤف سلف #2 ةاخأ 0 ور يما سرىعاذا 1 ْ

 يغشو. يارب ناو يطعخر ن ١ نا هللا ذاعم | ا نكلعي نآو * كا

 دعب ةمصلا نب ديرد راغأ لاق ةديع يل نع ذامد نأ م ا لاق رى 7 مسنسناإ|

 4 ١ 1 ية حا
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 0 ا ةدعاس صنع يب نم لققو 0 1 مها رقئساف همدي مملاطإ نافطغ ىلع هللا دنع ا لم

 1 هانيدافول مثجونب تااقف ىمثطلا فوع نب ة ه1 نبديز نب“ ءامسأ نب باؤذ رسأو م

 1 هل ةوخاو ماذح هل لاه الحر ةرازف ينب نم لتقو هللا دع رح هلقو موماع ديرد كالذ يلف

 | يفو ريدغلا موب ٍِق كلذو نافطغ ءايحا نمو دعس نب ةيلعلا ينب نهو ةره» ىف ند هعاج 07 ٍْإ

 1 ل و وت م للا
 01 رضحم اذو يدبم كلذف * طساو ىلافيلحلا عز
 | زل انا يفور دقو و اهفاقلإو عل ديا ماياق
 1[ رفخم مع 5 مكناو>ا ت نا

 1 3 0 او روسفلال .ةرارقب الهق» < انقلا رمش ةرازق اًنججَص
 اوردقتلو د.رعولام كف را يف كيدل غاباو

 أورفظت وا نيحلا مهءاصا 0 ةئق اولّتقت ناف

 رمسأ ا م-مأاوح هنوذاو كا يدل امارح نأف

 رك الا مدي ليقو

 اورحش الف طقل طعرو
 بشأن يبد د موو

 اوريشي و مف نةحايو م مااصواب عايضلا 0 1 يي ا وك يا ا ا ل 6 ا

 5-55 هل ةدمصق ُُق ةيضأا نإ دب رد اهيا كاذ 8 لوّشو |

 زج سعء ينب ائزء ا
 تشان نن ضادع ىطرألاو ثمرلا يذب# 0 كردا لدللا داوس 0

 براق ى : دز ن اسأل نب بود #2 هيادل ني هللأ دك معلا انتة

 بئانذلا 6 هللا دع لسع د ارفوم ل

 ظ
 ا

 ١ ظ
 5 باسر , نأ دررد داك لاَقف ا ره هدأ نإ طرد ر 2 ناورم نب كلملا كيع دنا هدم ع وأ لاق ا

 هلوق كك غلب املؤ أ ل ان نإ تاوذ | ١
: 

 ٍ شان نب ضايع طرالاو كرلاىدب 0# ردا 0 الأ داود الولو

 0 رامتع قاسي اذيرد لاقو ةديع 2 لاقهكردب يت>الي ا ل ته هه تناك اك 3 كلما كيع لاق |
 كدا

 وفم

 امحأ مدر نا ناش خو د هنادل ريح هللا كيعل انتو

 أ امشوأو ١ املا يرح ادن #8 براثن دز نءابمأنبباوذ د
 | 0 قدرا عرلا ةيلامك * يدنال زيف يسلا لصن لثم يتف ظ

 000 ا ةحأ لتقم نم لوح دعب ةمصلا نب ريردل ب .ركيدعم تنب ةناحير تلاق يبلكسلا نبا لاقو

 ال فاحوكلاذن مائقأ و دِسز نم هن ريشعو كلاح ٠ نء:ساف كح 1 رأثلا كلط نع ت 0 5

 ا | ارالا هده ارففءرأث كردي تح ارم برشبالر اخ 1 ل ال لك
 َ رب نع ىورو كب تمم 0 !تلاق كسفن يفام تغلب لهلاقو اهئانفب هلتقف ءام-ا نب باؤذب اهءاجو ١
 ١ اا ظ

-- 7 



 هلوقب هل نإ ديرد ين ع هاياو الا هوم 5

 هركذ يذلا ع ا اهرب تيتك دقو ينرضحم مل تايبأ ىف 1 اذه ىف ةناحيرل يبلكلا 1

 ظ مثاه هب لرحا اف كلذ قنحاا ناكو تاك ني 5 تاع هلق ةيسلاو ا 2 3 ديرد

 يعادل اوراغاف مج ينب نم ةعاز> ىنب هموق يف انغ نا زك يأن ع اذامد نع دج ١

 اهمااوند اذا ىذا ماطقف تدلك نبا رك نار جرخو اهب اوقلطناف بالك نب كب يأتي

 نم خر لآ حك وه ىغمو أو :كما القاع مزاح ناكو ينالكلا ن 0 ومع

 م ئعرم ياو هموق نع هلاسف ًالالهدل سدشناو هاقسف ءاقمتداو هيلع مف ةعازخ ينب

 هتغب ف 2 عجرو دأر اي مروا ديرب ههوقل ارئاز ءاح هنا

 اومعراو ةعازخا 2 ا ةمصلا نب سدق اولتقو تزال ود مس ترفظف موقلا حبضف

 0 نم و نافيس هعمو ررقلا يا نكد نيف.دلا وذ ناءقس نب. ورمعأ لاقي ناكو مىلاوما

 رورذم نيقيسلاوذنايةسنبور# * هئمهرص نكد ورم تاب ا نأ

 روم الوقلا فاو نورت لده* ىكلايو ىلا اه نايك
 روفصع مال>الا يفو ريك مما *>ويكلابو قانا نافع نا

 رو> دو را ىواعو نون ريك د11 ها نع ؟اخا مي "اه

 0 حمرلا | فو انالك وعدت * كة .حاد 0 هل 0 رع ال

 ريصاخملا جحفلا ًأطبا اذا يقع * تعا نول

 ١ نع ق2 نإ دمحأ لع تارق لاق يس 0 م بورأا هذه ءادّتيا ريم ( انريخاو )

 ديرد ناكونافطغءودشا لع ةيوأ عم ند م وحدو 2 نإ رمهاعود تراغا لاق يبارعالا قب

 / نبور<و ةيواعم نب مح ينب ىلعديردف نيكباست٠ ةحالا يذ نب نايف نب 0 ةمصلا نبا

 ' مويلا اذهيفىل نكلو ةسايرلاكيطءم ريغ ينا هيخال ةمصلا نب هللا ديع لاقف راع ينب ىلع نايفس

 باصاو نيت سدس ينب مأ نم هللادبع ذخا موقلا راغأ امافنايفسنب ليحارشو 9 دنع 320 3 انش

 ظ , ينافعجرا ةمصلا نب هللادبع هل لاقف ةمصلا نب لل دبع ةيذج يتب نم لدحر كرداو اًؤاشام موقلا

 ْ ل ايلو هنايافدي رد عاطتسا ناف نايس نت ل تكراشإلا
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 ةمصلا نب :ٌدترد رعش يف هعنص

تح امهبلع .اقلأو ٠١
 ىلا هاندا ى

ب امتد:
 له كلذ

حمص وه
 ةمسقلا 

ءازجالاو
مف ال مأ 

ت هتقر
 1 و ا حس هو هس هس هج هس د حل ١ موصل. تيم سس حا ب يسم ه

 اناا دضتملا عدص و اهردانوةعتصلا ديح نم يرمعل وهو كلذب ريسف هئقمقح كلذ ىلع هتالدو

 يصاضولك اكو نددت ءي.صا / .ضراعو نيث دحلاو ءامدقلا : ند لودعفلا ا ارو 0 دق راعشا ةدع ف

 ف مدع هنأ كلذ نش 4: ردع يذل يا لاو 2 الو ردععا 5

 امفام ضع يي“ ١ قئاوب اتعن #2” انين اهفوع لاك ةاطتلا لل

 ناكف هينغي روز رز نب مساقلا نب مهاربأ ( تعمم ) ةد ولا ةيا يف رص: لوألا لقشلا 0

 لك :هتعذ ُُق نيثدحلاو دام 2 كلا ريشا 4ف هلكت د ||| 0 ىلع توصلا اذه ق عنصام ن 5 25 ن

 ةبواع دو قحسأ هنباو مهار .او عاج نباو يداولا روعو ناس زوج نباو كلامو طين

 يف نص هنأ كلذ نم فرظاو.

 اهلك نا ع طا ول نانو 8 هن دحام فرعا 52

 0 ةراتحا ةنالاب ل وه انط عرس ن أ هل عئنص دقو يطد مولات لوالا لتقثلا ن 2 ا

 لتقل نوت ان اف قدس |عندذا دعب اذهاهف ةياغلا عولب نع زوم الو هتعاص يف رمدق اف هلك ءانغلا

 ءامدقلا يفامط. ريظن الو نيذه لث. ولي نأ ن. عتتما اه هن يف هب حرس نبا. ضراع يناثلا
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 31 0-1 1 : 5 إ
 أ نمو لا هللأ 2 نأ هعضوم ف 2 3 حاصيام اف 0 لوذ لم الو طدعواس اهفام ثوص

 كصعملا ةعنص ردات

 «© ١ وص

 هعازع تنغا نغب منافادي ءو # اهدعب بقع نغآ 5 ناف ةانأ

 رع ها 5 ما وهو مهارب ا هلاق تدب اذه لَو ليش لع علل ءانغلاو سام لا 21 مهارب ال عشا ١

 ريم ااا دنع نو هنم لصف ىف لاقف فارطالا بامحأ ضع ىلا م هتعمل نع ةلاسر يف هب نك اعلاو

 كل عأ ف نيئمؤملا

 هعازع ا نذل - ادعو 01 هدم بقع نغأ ١ ناق ةانا ظ

 رعد 2 4 ا ردا تدب هناو رعش هنأ ى ا 86 ف

 هدلب باهملا نب ديزي حتفف كار ا نم راج روض ناك كتاوت نادم مم نب نئاعلا ني معارب ا

 ناكو لتق دق هفداصف ه رصتيل لوض هبوط هيف ىلا ديزي اعد الو ديزي 0

 هللا تاتك ىلا وعدي لو هما,تسنلع ب كيو هيما | ينبت نددح نم ديزب نيبو هنن نم ل اك لئاَش

 ءاعدللو هلامو ءافلغلا نبأ ىلع ليو لوس لعحو ظاتغاف كلملا د دع نت" دياز: كلذ غابق هيبب ة ةئسوا

 سابلا ةلودلا لاحر نم لوص نب دم هنبا ناكو هنالص هقشال ا ةديو هللازنإاتك ىلا

 م2 هبسنو سايعلا ن مارا ا جل ظ

1 
0 
 ظ

 | اال ناف لوضامأو مهلاخ فنحالا نب سايعلا ناو برع منا اوعدا قلهأ ضع ناك دقو اهناعدو

 اسد>6 نييكرت اناكو ناحرح ىلع اكل نيرو>أ زوريفو لوصناك وا !اق هلهأ ن ءارك اذ نتارحنبا

 قح هعم لزي ملو هيدي ىلع لوص 2 اممم ناج رج باهملا نب ديزي رضح اماف سرفلاب اهشنو

 عمفلاخ ال ىلع نب هللا دبع هلتقو ةاعدلا 1 راحل ا , دم ناكو رقعلا موي لق

 ةاوجاو نماناك امهماذ للا دبع هوخأو سايعلا نب مهار .!امأو نيرخآ ةدعو ى لا ميك نب لتاقم

 000000 15 2 اهييحاو اهدا مهاربا ناكو ًامدقت اهدار نعال هلع 00 تاكا

 آلا ةديصقلا نم عدب الف هيلا قيسيام طقس مث طسولا طقسي 1 هلذر طقسيو هراتخ مث رعشلا

 هلوق كلذ نذ نيتي 3 8 الا ام. عدي مل اهرو ريسلا

 لا هر لا ف و * ماثه ا دارلل لَو

 هضأد هلوقو 2 2 درك نأ لعا لد ءادخأا اننا ادعو

 لام هنوجأ نيب نف هدا #* ىنغلا يوح امل هللا دبع نكلو

 ْ نيتسايرلا يذ عئاتص نم هللا دع اود مهاربإ ناكؤ هريغ هلق. نأ ىلع لدي ءادتبا اه اذهو

 0 دإةّب وهو تام نا ىلا نيو اولا وة لامعالا يف مهاربا لقنمو امم عفرف هب الصتا

 نب دمج لاق نابعش نم فصنلل نا نيعبر و كالاتى فار نعم ماققتلاو عايضلا

 2 0 ل وقي البعد تع.سلاق مهاربا نبا ينثدحلاق ناسح نب ديعس نب دمحأ ينثدحو دواد

0" 
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27 
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 (؟0) ظ ماجا

 هلوق نم كلذ نسحتسا ناكودل نوعا 6 ” لاق * ىث ريغ يف 56 را سامعلا نس مهادإ 1 3

 يرذع هل لوذءا ىنع « هفورعع ن ذ أرما نا '

 ىركشىف بغرب ال ناكنا * هفرع يف فغارلاب انأام

 ءانحش اههنن تراصو هدصقو ءاذأ م“ تانزلا كلل يع ., دن ايده سابعلا نب مهاربا د |

 ا هلوق نث هوحم مهار ١. ناكف اف الث نكي[ هلل

 اكئاولغ يدم نع الءلق رصقو # ةعئر دعب ةضفخ فخ رفعحاب أ

 ناك ديل نط رتلو ف هتيوح 7 مويلا اذه ناك نيل

 ه2 ًاضيأ هفف هلو ز6-
 اهرنعس لع نغم نم تذقواف 8 اهفورص ثلا ىو فد

 اهردطا روق دبع ةيغاذك 4. ةملم رتحا كوع دا اذا
 - تام امل هيف لاقو ين

 تاوم.ألا ف راعردو هاو 18 ثا را سس نا
 * يتاح هتوم نأ 00 #

 نع تايزلا :كلملا دنع نبادهت ف 00 الل لاق نوره نب نوء.م ىنثدح لاق هظحح ( ينبخأ ]| |

 نم هرخ نمف هرحيف انامو هللاهد يع ن تيرحلا تا 00 ني | ءاما مها دا[ ا

 كفاك وخا |
 ثداوحلا هن ريغ دق ا هو *# ٌُثراح ريغأ ندف يل ريغل ش ا

 ثلا“ كشيو ينيب امو انيتغ *« اماطف كفتكزوش ناكراكل 0

 ءانع هيفو ساب اعلا نب مهارب | لوق دي> نمو 00 فار | نبقدسال تاسالا هذه نالق دق ل

8 

 اًيرطلا سّقلاف 0 و * هله 92 فاننا ل 0 : ١

 اشهد ص 1 0 ١ #2 يرتنأكسفنب بهذاو 0

 نب مدافلا ندع 2 لاق لع 1 نسحلا ) 2 ( 3و ل نودع نب سدعلا ينأل ءانقلإ 1

 برسشالأ موب سا اهقراشب داكيال ناكف ةيأر نم رس ةئيقى وم ساسلا نمهارب ١ ناكلاق هيور

 نك ان ممول ع صخنتا تاع اهاعدو نايقلا يرا وح ن٠ ةعامج اعدوهل ناو همز 1

 كف ةأودب اعد مل 0 رطو ترو ةيسقل ا هنع ير مف تاو ع 5 اه ا همأق 0

 كانا كن 4 57 7 3 3 5 0 ل ١

 0 نيش لا 0 تا

 اهب اني تفك تنقال < لاك يلا 3



055- 

 نب عم ىتمت 2 م كك تفصو م6 ةضصقلااه“ تى تاق تم 1 تايبالا املع ار 66 ند ا

 8 لو ع 0 ترضح يل امم امناو رضح

 هيدل يناؤخ نءذ « هيلا ٠ ينبح 0

 هيلع ا مم 0 ا

 هللا ا ند مه: قة ردح

 هذي ف ةرصاق ممم كريغ تاع

 1 لاق 0 حج 3 دوأذ' نا رع لاقو 0 د مون ألو و 4ع تدض رف لاق

 5  نيقفتم اناكف ا ليعد هب ىنثدح لاق سايعلا نب معربا يف | كاف ردملا مهاربإ ينأدح

 ادع نات 1 ون كاست رع نع كر اهب رفع ركل اع ج 0

 3 تاقف # 0 سهو يعافالا 3 3 ليعد لاَدق # د 0 تا #* كلام نا

 0 - رءشلاب

 0 | شفحالا يندعنأ #* لعشت :اق كنع فدا ناو * لبعد لاقف # ةمس 0 كلا ناف *

 8 ٍ 2 سنا و اهاضه ناكو سام ءلا نبا مهارب ال

 قسد ير اق دم اقام 1 < ينتيفلا 0

 قوة وىىلام نيب عجأو 2 و يفورعم نيد قرفأ
 درب ىلع نب دمت زاتحا لاق 0 5 لاق ليلا نأ نى سطو و ل لاق يع ( ينربخأ )

 رجم ر رايد يلوم وهو رزرإلا دعا نوكأ نأ لع را الا
 لي ف ةقرلا لزنو هقتي ف

 ]| موديلا

 6 مهارب 0 كس سامعلا نبا مهاربا ىلا كوكشي ١ اولاقو هتاوخأ همالف هعمدشل 0 ع جرذخو هرب

 هياتكإ رهط ىلع مها ريا هيلا يكف ةلعب ىرد امث ردع

 ردك صل هنلاو ودرب هيما »ب اراك 00 ىقامو

 1 ا هددحو هلم ينعو # ةركنم « يراولا لكن م ٍض

 1 | ةلراع يوه مامن عمار "ناك هد ا رادحار دار نتا ادع اقع م 2و

 د | ةميلو يف ثتدعد مْ هم ولدال هل ناك" ام روهشو 0 ا لاش يأر ند كد نينفملا ضعبل

 ا كيلا يف ق.>اص تردهأ دوق هلا تااقو ا ملول ناتي راح اهعمو هن ءاح ّ نا هنع تداغف اهلهأ ضد

 لوش عن ف كنغ ىريغم نم ع

 . هتسوص: 5

 اها او هالو هللا نسح دق ةعلاط س ه«شلا ثم نففحي نايقا

 اه 0 "4 كنود نكو د هل ا نيفتنك ام

 نم وه الو نودي ريخ لسلسا سدلو قاطم يلع ولاب ليث يان ماه ين يلوم لكلسل ءانعلا

 بر>نبد# ةالوم 0000 هنأ شدحا 17 ثبادح هأ .نود : ءاوذلعا مدح ن 53 الو نار ووشملا



 دم ناكو هرج هيلا 0 نعم | تناكو ءانغو 0 2 || نحا 3 ا د لك اسو ىلالها

 دمت نب قدحسا مدح لاق ءاللعلا ينأ 2 ىم رجلا ينربخأف ا 6 ملوا ةشعدب د بر >> نإ

 ظ لاه هي 5 هلو ة 2 ىعاشاا ديما دمع نب كا ناق قدحسأ ندا ينأدح لاق خللا

 ظ لاَ ىف 2 أ رذعص 0 ىلا ناهعوىلالطا ن :رطق ندم اهدن 0 لع ل

 نكتفاق ر ذعص نان تنل م *# نطق نب !فاق لسا د ١

 نرق يف اعبي ن ا + مهد نأ ىمويلا ا 1 0

 .(يفيخأ برح ب نبد#:ةال وماما مهوتف 0 داي ند شيع 0 كافل نطأف |

 لاق نمجرلا 22 هع نبقيك ن , لني ىنادح لاق يع ءأأ ليلع نب نسما اند اللاو عك دو ي ب

 5 ىلا ةلاحر بدالا لهأ نم مم ظن يف نأ زر هوذأو ىلع ن' كَ .عدو سام أ نإ مهاربا جرح

 أ كلتا كا انش مهوطعأ 0 باد نك داوبسلا نخاع موثميقلف نوماما هقول نيا

 لوي مهاربا ا ني

 فرجا نم الاحا ك * وشلا لع دع تيفعأ

 تمص هده نملب عا ابهصلا ند ال يوان |

 تضف ىلا ”نواؤتا» كاد ىلع منك .ولف نيزر لاف

 0 لع أوقد و د هيف مكلاح تواتتق ظ

 فرالا ينب نم اونوكف *« تاف .يذلا ٍتاف ناو < لع لالا
 9 يح علا يناذ د مولا 2 اورمو ظ

 نإ معبأ املا ند - ينادح لاق ىلإ ع نان

 ناكو عرعرو عش د تا | مهارإل ناك لاق يناكسالا نيسطا ن , ىلع ىل لاق لاق هيو روب٠

 هلوق هيمان ر 0 و اديدف اعزد ة.لع 2 ةرمم 556 ع هان رف تامو لطت : هلع لتعاف 4 أايححمم

 رظانلا كيلع يف * ؛قاقمل داودلا تنك
 1 تنك .كياعف د 004 افكدعب ءاشن 5

 هلوق هانإ هسا نهرو راصقلا ن ,ال لمر هيف

 لحالا ماد مح هنع عنادا 237 هت:طعا 0 لد امو

 آلا ( ينرب>ا ) مولع هقفناو هفخ عابف هعم اوفرصلاف

 كثب ىلا فرط يعراو 2 ناد ةلا كات هذوعا

 0 2 لح تجاولا * دحاو اهدصق يدب تدفاف

 تكيف تلا بك ناملانو 000 تاق لاق ةل؟ 2 يك 0 نب دما ( لقول

 2 فصلا فت 5 0000 ةراوج ولا ا

 هذال 7 نقيل 24 هللأ كيدع بهو لاق ئعدلا سل يا , لي لاق ىلودلا ى يي 1 نإ در_ع ) انريخا (



 0 0-20 0 1 كر لاق ني

024 

 كلام هتوخأ نيب ند هل راصو # ىنغلا ىوح ال هللا دنع نكملو

 لاخلامم.توتسا ىتح مهءاسف * هلاع دست مهم ةلخ يار

 1 حمل دبا عا 00 ءادتبا هلوق م هأ ربا ىلع سنع امن اذهو

 بنغملا 0 دمعأأ ىفبو * اا وذا 0 3

 بوداعألا عم كيلع عالطو *# هلع .تنيذغت :سأام تا 1 |

 أ مهار ا لع 1 كلا 3 قاَح تأ رذو هلم هيحرب ملام ا يد هراب أ كلذ ف تيكا ا

 3 1 ةر ازولا لقد ناكو راو اب لفدعا تايزلا كلك دبع نب دمح مايأ قد اوهالا ع نع سايعلا نب(

 هيلا 2 هقلطيو «ءاس نأ هنم لمؤا ناكو هش دص ٍْ

 ريت 00 اد 0 د تحاص 0 0 ,

 8 كلذ 00 3 رقاو» هورك 8 7 3 0 هيلا .همالاو 0 ١و هدصق ع د ماقأف

 5 1 55 مهلا يأ ا نب دمش هجو لاق 0 0 0 2 ينأدح د

 ٠ 01 ىلإم هار 0 كف اكد داما 4 ماع لم أدهتو ساب 20 نا مهاربا 0 3 اوهالا ع 52 دم نأ

 : 3 1 ل 9 وهو: لمح ام لابي ال رفاك مهلا 1 هل لوشو هلا ءركشبو كالذ هف رعب ل دع ١ نب دم

 الوسرلا ا كَ 0 + يدحاو ىلا ىعسا تانقاو

 ١ و 5000 ا حبطصاو »+ ةالصلا كرتب 0 فوسف

 ةيسبلا 4 هلاقمهارب ااعا مهلا ينالر ءغلا اذه سل لوش هأ هدصقو مهأر 1 ع 4 1 رو لع ناكف

 / دق لاقو سايعلا نإ "حارا ناد لاق لا نادح لاق ة هعفر نب رفعجح نب 525 2 يف بخ ( هيلا

 | ىلع علخو هيناطعاف ريثك بيطب ىل اعدو اءوعشاو امهبف نفف نيتس كولا تكول رمأ نحنا

 نايل وامهف تدغف ةيلس
 م 5

 بس وض

 1 يارس قش 1و * دحاو ند 0

 3 ا هود لاو ةفالخا نيب * هلن>و 0

 لمر نشيلانيذهيف ةعفر نب رفعحن 1 # ةينس ةلص هلصووامهسدعت 0 اااءمف ينغوا.ّمشأو

 : | انرادع لخد ىلوصلاس اعلا نب مهاربانا ينأى خ”دحلاق يرامالا سنوب نبدم قرخأ) رمصنبلاب

 : هلوةهدشن اف دهعلا ىلع ءالووزوم ًامادل دقع امل

 دسم ىلا دالوأ :عراصم * ىلحتلادعببلقلا ءازعتلازأ
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 مهارب 2-1 0 0 همسات 2 1 مها ردلا ٠ نه مثود فال ةرعشع هلسهوف مو هي هياع هللا ىلص

 لاق يلودلا يب + ندع (ينربخأ) هربق ىلا هزاهحو 4م ل اهضعل فاذخو هنا روم ا لعجو | 5

 3 0 ناكر يد >أن مهارب ان قحسان اك الاق يناطقامااو تا رفلازب سابعلا وبأ يف 000 #

 هل ز مف عاب ضلا ناويد لك 0 ملئأيف سام ءلا نيمهارب ا ىلوم اذرلا حدم قمر ءش هذعسأ 1 سا هلام

 5 نه صع. ١ قحسالاقف أمد دعاسو هم اع بحولاع 4 ءااطو ناواح هللب تناك عايض نع 5
 دا دايس
 ا

 08 كونا ىلا هطخ اضرلا ُُق هن لصق ند >رذال ف هلدهب مع 2 م نيل هللاو سامعلا 0 ماركا ْ

0 
ْ 

 ( جرأ ماه روظيال هنا هذ نم هقث لعد[ همام للم .صقلا عجنرا ن ه4 3-5 هاقالأ ١و ميهارب ا هئغع ميو ٌٌق ا 1

 مهاأرب ات تكا لاقرب دملا نإ ؛مهأر 0 لاقى 0 نبدم 2 هب هيلاطي ناك ام كَ 3 هنعال ||

 تاقف يعرح هن ١ قحسماا انأأ لاق ىّذم احاف هيلع ماس هلقتكش مهأرب 1 ناكلجر انيقلف ناملاو ,ا

 ا ا ا 0 كد 0- 5 نمد ا ناك

 هقاخ يذلاو لسقت د هر 0

 تك لاق لوفلا هلا دعو 0 ينادح لاق حلا نيدمم ينتدح لاق لولا( نا
 ءكد نسحو هرالش زكر نم ناللف هن اوذا صعب 00 كرا هعافش ساب ءلا نب مفارإ ا م

 اهقشير ط يا مقوم ةعفاو ودنع ةعينضلاو 9 ينعلو | ١

 000 عم م 4 هبا اضا د احلا ني دلو ذهاب ام لضفأو

 و ميهار ١. نأ نيم ملا را كو لوش ى يد نب هللا دبع ناك لاقءان ملا نأنع .ىم( ينربحأ ١)

 ميهاز 1 نا كعب لكون اانا ي<نب اىلع نع عال ذو اودل اهرذذةريخذو كل هللا عا ةليضف سايعلا ظ

 0 1-5 ب وأ وامفص هذ :كفاهعدتبا ناكو ةيء هم هار .الا رودقلاهل ففصإ 5 هل ا نساكلا نأ ز

 ى < نب ىلع لاق من ظا اتغاة فصلا هيلا تاك وا اف "يش ىأنم بتكيناىمن و قئاد نزوو ريزابالا ركذ ا 5

 نم ىلعلاو كك راغل ن٠ 3 0 يأ نم قنادنزو لقدل لاقف لعففدي كمآ امدلل ون نأ يتاح ياحتا |!

 1 لقو هيلا عج راف لاقأم .. دافامماه ل 550 نأ ى عزي نع ةلاسر ىف كنتثج 1 مق هب 1 3

 اا 0 ل ا

5200 
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 رظب نم قنادلا نزو لءنا تا 0 ةلاسرلا يدأدقو ىقيددو يخاى 2 نب ىلعذأ ي ديسأي يف

 'اهناوجاذ_هوةلاسرلا تي دأدقلاةينذ شبإ اناوهلاك حبت تلتف كاني ةلضش ا 0
 أ ص يت َ> كلحضف با وحلا 0 كتف[. هللا هخع٠ .5 تاقف خال لاقام هيا لاقف لك ١١ ىلا تاب

 ىلع هللا ةنل لوقأف نَديإ قنادنزو لعاب ىلناق هتقلاذاو ههوب ةق لع بر 0 هلحرب ظ
 بهو نب ندا اعد لاق دامح نب يس دوم دم ىدحالات ىف ن د (ينرخا) ها

 ماب 0 2 شارل 7
 2000 ا

 | يف نسحلا عرسأو هي هكاع | ًاطبافت ادغاا يبرظن الف ايثع كئدحاو 2 | هل لاق سايعلا نب ميهارب 1

 0 ةاودباعدف لاما كلت لع ار مهاربا ءاحو مانو رع 22 ّح

 حار 10 انوا كيا تر و #2 حارلاكب ت>ارذقو كيلاانحر ١

 نيف فعول
 ا راي

 هل لاَقو روم وهو بهو ل نسما سارعلا ا مهاربا ر اضأ لاق يود نب دي ىنادحو لاق

 انك كو تن 5 زك كيد انك : دك كانغ

 ا! سس يي تسلل ل ا 2
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 بايع امحاص تدم قليشت وأ كلف نيسع برلو

 00 يري هلاقلو تاي ةنئراب هللا باكم اهلثع هلاطو ان نيرشمب بهو نب نبل هباجاف
 : ؛ مهاربا تايباو

 : فتعر دعا تاع 6 2 كرت راع نعال
 ءرتشع داو لقتسمال * نيغ نم عي ءاايق ان دنعام

 ظ ءرثأ ىنتقأو ميدقلا ى 5 # ملتح ريغ كلذ لعل ان

 هرظتنم كيدل نوسرالاو # ة 3و كانيفو نحن اه

 او نم م دقو سايعلا زب مهارب ١ تءمس لاق ليعمسا نإ مساقلا يف :ةدوع لاق ىلوصلا ( نرخ

 انعأا ن اموت اا لاق ي ريغ طق ا هن هللا رضام يذلا 2 بلا كلذ تاو مالغاب لوَش و

 هدع محتمو بيبطب لوغشم وه هل ليقف سامعلا نب هللا دع نب دما وهو ساهط هل أ

 اذ فلك كلاق م ءامسلا يف الو عبط سانلا يف كالام هللاو مالغاي هل لق لاذ هلقثتسإ ناكو

 لك عمجي نأ سابعلا نب مههاربإ عا لاق يجيسلا نيدحا يد لاك ىلوصلا ( يترخأ) فلكل

 سامطل لاق نهم روءلاىار اهاف سام ل جرخو 0 مث وء.ء>ف قيرطلا يف رع ا

 نب نوءيم راد لاق ىلوصلا ( ا 6 علتلا ىلا ةيعاد هناث فاصلا اذه كرئاذ كلثم مهلك

 لجأ نمالوأ ينأدبالاقءاضخبا دم يتح لاعت سابعلا نب مهاربال بهو نب نسحلا لك لق دوت
 "00 اككر دوه نب رفح 7 لاق ٍيلودلا 2( نرضا راع نع نا مث سامط يحا نبا

 لاذ هلا رظنف ا اذ .سعأب داعم نب نا نساسصلا نب ا 9

 بحمم ريغىل وهو #* ةبشط دلع بحمم

 0 در ع ا لاش لقا" نأ
 # تنحتلاو ادماع # ىل فاللاب علوم

 0 م لدش «٠ اه ديه > همتقا تلق

 ينري>او لاقشكب رمان دب را الاناف يأ # بداح 0 ىلع يفارم 00 لح# سدقلا ”يرصا لوق ديرب

 هفلحاوديربلا ىلكلا نباىلو دق لكوتملا ناك لاق خا ع ىلهملا ديز نإ دما انثدح لاق ىلوصلا

 0000 ا ديلا تكف هش قاوع ءزاأ نمآلو ًاميح ساثا نمأ نماش همم <ب الذاقاانلا

 : ساب هلأ نب مهارب ١ رف اهغدص 2 امد دح ردبق | اع ثدي ىع أهم 5 ناو ة ةهزب 2 امدح م ثدحار

 3 مه هرموص 2 07 4 وه اغا 00 ا نفع دوق نام :مؤملا ريمأإ هل لاق مل 3 لقاو ا 1

 0 0ك ل يباكلا ن نكي ملو لاق اذكه الا ةضقلا نانا تندج كفو 0 وذملا

 تدعو ةرأ ةيدملا تدل دقو كيلا - 0 2 ١ كلا د نا د ىلا سايعلا ن 0 |

 | مكر > تقو يف نكسأ نأ قود ا ينط 1 ناكو اع كب ىودع دعب ىلع كب مايالا

 أ ودملاىلا ردابو كم ًافوذ يرمصأ نع قيدصلا 2 ] ا ترص اعاذأ دنع 2
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 : كلذ 5 ل كيلا 0 رق

 الع 5 1 تد أ د لا نحدو يقل 35

 5 ؟ لع ىهد 8 #3 ناو ماقتسأام قيدص

 انو دقو 4 داع * 4 نامزلا ىلع تدنو

 انني ايا هي دال كالا لمرا طرز

 نم يثحاو هيف يتفصتتال نع كنم ناخأ ينكلو تاقل كدو تنما ول هللاو اما هيلا ب كا

 تنك ةلاح تالديت-ا امو هنودحلا هداج ل نا أك وهف را دق امو 1 اهلع مال مال ىسفت

 تددحوف ىنقح يظ 356 را ىلإ تر يفا 0 ه ىلع 2 8 هور 1 ا هلا اطبتغم اف

 اهلف-ا يف تا كك مث أ ريثك هللا دما هييم ىعاط يف ةب 52 ىملظي نم

 اناوع أانرح ترص 8 أاملؤ * نام را ءاخاب 3 0

 اناهزلا» فاك تييصات ع قامرلا كل 0 تنكو
 انانالا كم ل تحصأف * تا ئاذال كدعأ 0

 مخارباب قئاول' يرغا دق كلملا دبع: نب دمع ناك لاق مهف نب نسما ينربحأ لاق يلوشلا ب
 هيئع هذ ور هيلع ا ىلع ق' *اولا فو 0 راو كالذ ىلع هساعإ مهار ١ ناكو سايعلا ن ا

 ده قا ع كذا معا ا رسم ةرشلا ىلا درو ليش كار و

 هلوق هنم ا ا كلملا دع نبا دم اجو داود نأ 0 و هثنب ام نسحو

 اهغرلاولذلا كنا وذا | م تحسو د ةردقب اودع ر ردت رم

 اهذلاو ةئيدلا ناين م سانلا نم * اهفاعب دق قلاب ايام تنكخو
 نب مهاربا تعيس لاق. هللا دبع نب نيملا ىنثدح لاق .يخدا نبا انثدح لاق لولا ل
 كا اسحالةيعرمالكلا ءار ءارما مات ابااي مصتماا يف هلا رعش هدعذا دقو يئاطلا م امك ينال لوي سايعلا

 تعمس لاق ىلوصلاىحي نإ ل 0 ( كتءا رش درا و كب ع يضتسا ينال كلذ ماك ؟ وبا هإ لاف

 0 0ك ى لا 0 دحأ يخا نيبوس ىلا ن١ مهاربأ نعد يرد كوشي 5 مهاربأ

 : قدس ابااب ىل لاقف هنع هيلا ترذتعاف هتيقلف ىخا نود
 50 ب

 تس ورك

 اهيرطلا نسل اةكيلع و #* ةهلهال قافنللا ل

 اهدص وا 00 الإ د ير ناك سفن ٠ هذاو

 نب معا فرصنا لاق لرغمتسا نب م.اقل ينادس > لاق وعلا ) قرت ( سيعلا ينال ءاتغلا

 تناك رعأ هاذ امو هل انلقف هنن مومدع يش روزا هاو نأ ا لاقفلكيوتلا راح اموي سامعلا |[

 هلا يذلا يف قد_صو الام عطت ق١ ىل امع ضعب نأ نين. ءؤملا 0 ىلا مف عفر ردلا نب دمحأ ناك لاق |[

 9 لاهو ىلا كدختو هل توغدف ههد>و ىلع نيئمؤملا ريمأ عم ع وشلا لالله ثنا 0 تنكو

 0 قحأن نأ كو ةححلا ىلع تقاضف هنع ينقدصاف كو انك 38 عفر دق ني نأ



 دلو لق نسوا رهاب
4» 

 تس و

 :ااذعلاو - عاطاو 3 الاوقالا 00 در

 0 اخ

 كلا للا م م الحر حدي ديرد ند انايبأ هللا هجر _

 قا رحاب سيل حين اذه * قر لكفك لبق ن ماي

 قازرالا مئافم نهكل * الماثأ نسلف هلمانأ لبق
 ا حدي سايعلا ن ميه 3 لاق سايعلا نب ميهارإ ند 8 ىمهورلا نباو ووه هق رس اذه ىنباب لاهو

 / ليش نب :قسفلا

 لم الا اع رماقت »< ديل ني لصفل

 ىللقلل اهرهاظطو #* يدنا اهطاف

 لحالل اموطشو # ىتغال امطسو

 لاق يمورلا نبا هقرسو

 الابره تاو مهد ردكاو مه ةلزماو ةصاصخع ناب 0

 اليبةتلاهروهظو يدتلا] ذب * اهطب دوعت ادب .ىلا ددماف

 هلوق أريث 5 را ناك 3 هريغ طق باك رعش يام” ىور امو لاق

 00 و رأت لطلاب قد ميك ليا ان

 اهؤامد(١) حان نآاتود نمو * 2 ات نو نو
 اهؤانف ق> موي بطخ رسسأو * اه.ءأرم نودتوملاف يرقو يد

 نسحلاتنبناروبب نومألا يف مايأ حلصلا م 3 5 كوش ءاحر كك نسما تيوس لاق ديزي نإ لع

 هك كح نا نحل لا لذدو انباع سايعلا نب ميهاربا مدقق ليش بأ

 امغاورلافونالاتعدج وادودخ #_ اهزع تال راهدا كلل »*

 مدخس يورو )١(

 كا اذه يف انأ تلقف ةلرحلا ىلإ ا نع تادعف مرغلا ىلع دوعبف ' يد كا 0 عجرأ ال من 0 ١

 3 ىلع يديساب نأ تلق 0 نعي يح | 0 اذه.ور مهارب ا 0 كلذ هللاو نورك ال لاق

 5 | يحمس ةغاو رفظلا/تررسف 3 ُق 4ع 5 لو لق 1 ريزولل لاقف ا لو ي كك بلاط ال نأ

 0 دعنا ) ددش بعتو لي وط نمز ىف عم دق هلدلوقلا 1 ءانه لثع هءاهذو ا د نالطبل

 5 0 سا سايعلا نب ميهاربا ناك لوشب ايامك ىح نب دع ا مس لق ىلوصلا ( ىنربخأ (

 )| انئدح لاق شفحالا ناماس نإ ىلع ( ىنربخأ ) هل ديجتساللئاوال ضعبا اذه ناكوا لاو لاق م
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 ا.شثاهو ىرسك نوواخلاو 4فاللؤع ها ونراوو يلا لآ اودع 31

 انع هللا نسحأ هل لاق مث انحدمت لزن م كنا يأ « مزخأ نم اهفرعأ ةنثنش * نسحلا هل لاقف
 انثدح لاق ىنمع (:يتريخا ) كقح نم ريسلل از كي انلعف نم رثكلا اق قا اناا ظ

 || هءاعتدضغف اها وم ناك صاسامءساةنق ىف هسفنل سارعلانب ميهاربا قدعي !لاق دعس ا نامل دنع 5

 ىماظ مكملظ لع ي ريص مكماعو » هتاهحو يوطا ل ىنتملعو

 ىماع نع ردقاف لهح ىلا ياوه# ىلدريف مكدنع ىلامياءاو #

 ْق 0 و مدقل م لوشإ صهاط كا 2 كيع نا هللا ديسع تووس لاق ىلوصلا ) ينريخ ا (

 سابعلا نب ميهابا لوق نم ندحأ لإ

 مهدلا ركب يموتلوت تح # ردبو قفش ريغ كتم

 نا ميهاربأ ناك لاق يدنا ل دج ىنثدح لاق رامع نب هللا ديبع نب دا ) 0 تك

 جراخ وهو تايزلا كلملا دبع نب دمع هيقل هدنع نم جرح املف داود يبأ نب 0 دنع امو سايعلا 2

 هلزن٠ ىلا فرصنا املف ىثب لدحاعلا يف هيطاخي مف بضنلا دم هحو يف ميها ريا نيبتف هراد نها

 : هنلا 5 :

 6 1رآل دا قدا تينمطفن ل ًاىنعد

 ك اوس هب رضاال كر__حط ربعأ قم ينا
 اكاخ ا | ددغ كيف تءطق ك__-.> !يفكتمطقاذاو

 اك اذليدغوأذل ىموب خد يرا يي

 طقنقاباتك بتكي وهو سايعلانب ميهاربا دنع تنك لاق ءانيعلا وبا ىثدح لاق ىلوصلا ( فربخا )

 نمو لع قلاو عرف لاملا بحت ال لاقف كلذ نم 'تدحعتف ةمكب اهحيسف ةدسفم ةلكش ]|

 لاقو اليلق ركف مث عرفلا نم ةاعارملا يل جوحا لدالاو بايثلا هذه تءاج داوسلا اذه

 ناببعلا ىلا دوجتولا هملسأو هج ظفارسح كلو ركش
 ناسل الم كافملا ْق حيصف # دي دم“ ةم قف ةاننو و 0

 يفاعملا روص اس نحن «# ثارشم .نادلا للخ قر

 5 لضفلاب كلتفلا لع نومأملا منع لاق 0 :ا نن 2 نب دمحم ينثدح لاق ىلوصلا ( قر (

 دع ني: نعو .ىزرصا] فاحو يرسدب ل! اسنومو يتاظلا نارتع نيرا دبع هل با 0

 لضفلا لتق املف هيلع هشاعو ن 53 هرهطاف لضفلا ىلا رب ا « مداخلا احارسسو نيماقلا ىذ

 سامعلا نب مهارب أ ةبح نم اهرب للا: .حا ل 1 0 + لات عفا 0 لتقو

 تكس يلا ناكر انارة ررعلا عدرا و 0 اذه فرع مهاربا ناكو رتتساف هبلطف

 17 0 ىلع سانلاب مهارب | لاحت لاق لضفلا هب ريخاف نازرمع نب زيزعءلا ديعل 3

 اساور لالا ريطسشو مار كلا وماما رك قا 8 2 ءلاب 0 طخلا ماشه هرمأ
 سس سب يي سي م م
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 1 اي امع هلأسو ارثسم مهارب | هيقلف لاس ىلا نومأللا 36 م يدهملا نب مهارب ف ف

 لاق اذه ريغ ىلع نه الانا نأ مهاب أ هل لاقف ف اه كرما يف ىلدعو دق ماشه هل لاقف هتحاح

 5 وهو ا ىخضرتف ع كد نا ف لج نيئمؤملا زيفأ دنع كالح لاق نظاامو

 لوقلا اذه يل تاقفهب ىن.نتنا ته رف يف يحب 03 تحب كتكلو .ردؤف اق كلذ دس نا

 نه بحق ميهار | ربخ هقرعت ومالا يلا ماشه ى دق كءازد ح لاودالا 5 ىلع هللا ا

 سايعلا نب ميهارب | لو ماشه ىفو لاق هنع افعو هتنطف

 ماشه يف ىلمأ ىرتذا أف #*« هلأ 3

 مامذلا ءاضق للملا 8 4 ها "نع ةماللا ىّت

 لضفلا ىلع سايعلا نب ميهاربا لخد لاق لغب أنآ نب نيسكلا يفأ يف 0 يع

 هدشلاف تاه لاقف داثنالا يف هيد انا لهس نا

 هيفا دب كيف هو ها هنيدي لعاو ومالا ئذمي

 اينكرلا قرشا ىف رع اهكزوو اهردصي لظبف
 امحاص ناك ةيزرلا اهف #* .تمظع ةيعص تملا اذاو

 امناج مايالا ىلع كر 8- ترد دقو اع لقسم

 ا امغار تعسوو * تادتعاف قحاب اهلدعو

 اهئاتك هب لف ا اطَتدعن تاغبورحطااذاو

 0 ينشف اب مزع * يضهفويسلا تي اذااأر
 ادار يرغول اقاوم .ايلؤدب هلك ىلا عيرحخأ

 اهئاون هلصاوف ٠ تدع * تدنرو تلك ب وطعااكاو

 ا ولا ها ادسلا وم هرقل ترجو
 ا دو لك دلال املا عيها ريالا قمع هدعنأو

 ظ . يصل
 8: >< رلطانلا زم انام اذا 2 ركشالناك ولف

 ركاش ٌؤرما ين معتق © مار ىح فل -هتلثك

 1 باووقعل قا قحسا ب اوةعل اهب ) ىنندح لع 7 يفان 0 هيقو لوا ليقت نسنعلا ينال ءائ :كلا

 0 ٠ الادب د 0 نام تل نيده يف ع اذاذر نأ انو ٍي هوم ن ه ةعاج ىندح لاق يتوللا

 ا 08 سمع عل 7 4 1 م كالذ 0 املف 0 :حيتتلأاو
 سائلاراتحاو ذاذر 0 0

 * ١ أد +

 نم دووعلا ةالول لكوتلا دّدع ا1 لاق نوره نبا نوء.م ين *«نيوع لاق ةلظن> ( ينربخأ ) سييملا

 5 ميديا نيب كارالاوهيدب ناد دولا ةالو بكرو ا مةكر 0000 رمل بكر هدلو

 1 1 كرنب - * ىهذلاب ةالحلا تائيزربطلا' مهيدنأ ْى ىهذلا قاطانع لك ١ ىدن نيب نوشع معدالوأ

 1 ْ لاقي يذلا - ف 3 َىَح ءاحو 3 زاسو تايحا وحلا ٍُق 4عم شحلاو هيف نياخ ءاملا 2

50 

 اة تك سو 4 يل رب كاب
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 نيفصلا نيب ساصلا. نب ميهاربأ .لثم هيدي نيب اولماكن املف هلا اول>دف سان نذأو سورا
 ظ لاقف هل نذاف داشنالا يف نذأتساف
 ىوردلانيبضولطملا ني: ىيدهلطايف رمح ديالو 0

 سودتلا تاعلاط اهب تليزا #* ةلح امهب اسبالاد 3#

 سوفنلا نعو دوومءلا ةالو * هناحأ نيب ادب الو

 سوح._كثلان ةللكم امم هراقأ نتن ارش ادع د ©

 ىزيغ دوو قيس مويو © اسمانظاوا 0010 0
 : لاقف دوهعلا ةالو ىلع لبقأ مث

 د .ساتلاو نانعالاو رصتلا © ةطون . هو مالسالا يرع تأ

 دوهع ةالو ن.ةفالخلا ارينك ره ةاللثو مشاه نم ةفيلخ

 دوعش هدعس علطم نففش * هراقا هلو> تفاوت 0

 ةولخو سفنأمر "1 اوعنف © هب !ويضراو . ماعالا شقا

 ثع.تحا لاق ىمع 6 ىنربخأ) اهلثع دوهعلا ةالو هل رماو مهرد فلأ ةناع لكوتملا هل ىعاف لآ
 ةيرازو لل ناماس ن , هللا دمع .نماحم ف رابخلا درب نباو كلملا دبع نب د نب نورهو انا

 كيال نا راخلاه رب نيا هل لاقفاهمدشو اهلضفيو اهتساحم هيأ راعشا نم دش 0 0
 ظ سابعلا نب ميهارب | لوق لثم

 اردق اه ان[ ريد دباو همته اذا طش د

 اناا اذا ىدالا فرش « الو يرانا دمالا با
 لك راروزا مهيب راح نع * مط ىرئوممتويب نوتسلا جات هلوقلثم وأ ||

 بهار وا ٍبغارل نيفرسشتسم * مهرافشو مهفويسب مسارتو

 تغارلل ةزسمو ةافعلا بهن 3 مقل ثريح نيراق 1 نيماح

 ديبع ( لاقو ) نوره لحشت هيف لئاطال اع لواطتلاو راختقالا ن م لئقاف الاو هب رقتأو هرك ذل

 بهو نب نسحلا هن“ يفعل ص يبأو قح معا ينأ نس رع تا ىلا يفام يرمعحل ناماس 5 هللا

 ناماس نب ىلع ( يند-ك هن رابخلا درب نبا اهدشنأ نيتالا نيتعولعقملا مكب هباتك ١ أ مث

 نا روصل لود ْن نسا ين نما ءلا نب مهاربال ش *ةذ>الا

 اك داع تاو لسا و تلعا هن ل ٠
 كرد قلاب تنرق اذا تناك * امو مامالا الا اهب ابحي ناكام

 لاق دل نب نسحلا دمج وبأ يت 0 لاق حارملا نب دواد نب دمحم ينثد> لاق يم ( ينربخأ )

 قرفو هفاشن قلاولا ن يت ع دك أسيشت اسود امظع ا كللملا دنع نبدمم عدوأ

 هل ه4_صريو هيداعي سابغلا نب مهاربا ناكو راجتلا نه هياءاعمو ,خركلا لهأ نم هتان يف كلذ

 هب هيرغل قل راتب قح اهعاشأو ًانايبأ لاقفدرلا هنءاسالهراكملاب



 2 اماهد ةحيسصأ

 ماظع هج مئادو 00

 فلا فما ف آلا ل

 مو 6 خركلا تناحب

 رو قى دا 0

 مه 5302 اع 5

 ريسغم قراس طفحتسم

 روتفلا ارنود كلش دق
 ريطخ يهو> اطالخ

 0 أهدع نم ثدَءغ

 ريزولا 2 بحاصو

 ءانع هيف وزيمملا مم سسانعلا نب و 2 ل نيفحالا ناماس 30 ) يندشنأ (

 هس وص
 هقائ يذلاو حبيأم * يلا راج روكا

 هقشع ندهو هساح * ةدتياعَر ُُق ءاوس

 30 ف ءاررطو ه ةفراااجلف ف
 هللاب زيعملا حدم يف امف كوشي

 هقفا هرون 'ىلالي * انل ءاضا ارق

 ةقودرا اذ فقمت دو. عملا "امج 0

 دف ةحرلا نزف 3

 د هييطو هلضفو

تاسالا هعبرالا ىف
ُق هددحوو راصقلا 5 هلأ ا طا 0 د لمر لوالا 

1 001 0 || ضل 
 

 هقنع هدايع ا َّت

 3 نم هصاللخ دعت دءاح دقورب دملا نإ دال اهاوقي سابعلانب ميهاربال نئفحالا ) يندشنأ (

 ادا لا نيا هيلع ضر ناك هنأ هقلبو هنع ٍدعقف هتكن زمايىف هيب ناعتشا : ناكو ًاكهم

 ىهدلا عم تدع داع اءلف تون * اس اذ !قحسهدلاب ى تأ ل

 راو ٍِ كتددع رايدا مول ا نب الئاط تا لابقا موب الو

 ردغنهو ءاقو نم كيتلاح تاك دب مان مالحأ لدم الا 0 امو

 0 لاعف هغلب يش ىلع ربدملا نب دحا هيناع دقو ًاضنا ربدملا نب دمحا يف هل ىلوصلا (.يندشناو )

 : كاطع يف تاع 00 ينامر نامل ًه

 دق سرا ىارشع ان فام د
 نامرزلا ردد. ناصقك يسفنل ترذخذ نمو

 زاب دنعا مل ءأ نهد دي انامل 2 1 لبث و

 لاق هللا امهر يدح ن

 1 فالتا و 1س ميدقل اديدش 5 يي 0 1 0 ناماس نب هللا دمع ىل لاف

 رع نددح تاتكلا اذه يرحب ةيراحل لاا عمسملا نابختا نمو )
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 | تادايزااو تاناثالاو تاقفتلا يف قرختلا نه هيدعتسي لازي الام لع ا رد بتاعت الأ لاقف امن |

 | للاسف رضاها نكد ال 2 ا مف كلذ يف ىلع ل وقلا 0 تالصااو '

 | جرد اماف هلك كلذ يف هل ند وهو ةينس تالصو ةعسأو تاقشو ةفرسسم تاقالطا 0 هأتسإ ْ

 ٌْ كسف يفام تفرع دق هللا دسعاب ىل لاقف هيو يني ىردحام دعب :هلعف ال 00 ىمي>و يف أ وال

 صعاشلا لاق كءانإو !١

 م 8 عاطم بولقلا نه # هنءاسإ وجع عفاش ههحو 59

 : اعئ ال 'روفْعَم ةءاسالا هنم' * تانك أو ق2 يذلا, لمةّتسم

 ] ناقءالنلا ندخأ ى نط لاق نشب رق مهارب ا ينادح ) لمر فشخ نيتيلا نيذه يفو

 65 تدنع

 ناين يرعشبو * يناحوت يئاللك
 ينانعب ىناددشاو :* قانونم افلا

 هلوقو هرعش يف كلما وهز ير ام دمحأاي كحنو ىل لاق مث دج ه:س>تساف ||[

 ىنايثَع يرعشبو * قاحوأ فاللك

 || يلق ا م مهرد فالا ةرعشعل ةداعتسا ةرم لكك ىناصو مت ارارم هداعتساو |!

 || ةرسششعب هل_صولب يئاحشو نا لاقو الأ نيتس ىف نهوو تاو تب ينم هداعت ساو لاق يدعب الو[

 ظ ةدحاو ةىم خر قالا ظ

 م تانالاو مهم وو دل ءاناللادالا ةعيَص قع

 أ اديدش اققحم مب قةحي ناك هناف يدهملا نب مهارب [كيملاف اكد هر ف مهقنأو مطوأف

 : رس ارو نم الاكل لعش "ا. خا كرا ف نكو ا يئاحي الو هنم رتتس الو هش لذتبو

 1 نومأملا هنمأ اماف هدعب نيمالاو ةول> يف ديشرلا هيلا 0 نأآلا مف عفرو هنع نوصت لاح ىلعو

 أ هنأ هل ارا اهظإو هنم افوخ نينغملا عمو المث هدنع نه جورملاو هترضخي ذيبنلا برشو ءانغلاب كنه
 ماب سانلا لعأ نه ناكو .اط حاصي راض يح هقنع نم ةفالخا ةقير علال

 || ةصاخ توصلا تب 1 نه وهو 0 عسشحاو لايف ,عظاو تاعاشالاو رئولاو

 : قراخعو يدوم 5 ماراو تان ا ورم و عءاج نبا ةيسايعلا ةلودلا يف مهم نيدودعملا ناف'إ

 (| ءاد 5 نع أر مصقم هعبطو هماع.عم ميه اربا ناكو مدقتي مهمل نك لَو ىلوالا ةقبطلا ع نم ءالؤهو 4

 ٍ اهففخيو ًاديدش اند لمعلا ةريكلا يناغالا من م فذحي ناكف هتءص يف هو نا نعو ميدقلا ءاتفلا ُ

 لعو يللا 1 3 كالع ناو كال امل هيلع كلذ تيع أذاؤ هئادإب ىنيو هل حاصأ ام ردق ىلع | ٠

 | ىلا سانلاف ءرييغت ىلع ةراسسإلا ىلا اقيرط سانال لجو ميدقلا ءانغلا دفأنم لوا وهف دل ا 0
 مظعإو ميد هلا ءانغلا ريبغل 2 نك م هءاصأو قدحسا بهذ ىلع 5 م تافنص نآلا



| 3 
 1 مهارابرهذع دك نمو 0 0 2 ره 0 هتهج ىلع ميدفلا اعلا يغب وهن هلق نه د هياعمادقالا

 3 اك مسدقلا ءانغلا ىف نب اعأ ها ا ربا سرا ب ىدتاوأ | ىدبلا نأ

 ١ ١ ا هيلع بار 5 نأ 0 نم ندعم كلذ ىلع دحنو هيلا تسلب 6 22 م ال ءالؤد يدا

 5 هك و رعم م هيد ىلع درا ءانغلا ذحأ 2 نامزلا لطتستو راقد ت تاو ل[ ةئام او 1 ءانغلا

 3 نوري ءوذخأ م اوريغ اذاممال ني 2 لل ال تقولا د ُْق يع 0 78 ا اعاف در طا اذا دع

 اظوحتوا تاقيط 0 ان ىلع يذ ىد هريع ن 0 عا كلذ 0 4 ا 4 هريغ 1-7

 3ك اذه ها نعو 4 لا ة 4 ةلعا لع مد ءانغ 4م امأأ هذه ةهدح ن . م انه ان رمصع يف سانا كا 3 0 ا

 "2 | ةنع لخلأ اع طق ادحأ للا عش امو قراخم هيف 5 ناف ليه.سا نب نودمح وزب ةصاخ سنها ظ

 ةقطلا هذهف قلزو ةيراش يراوحو ديرب , 5 انذلا ريغل ةروصلا هدع تاكا ماف ةيقئاولا تايرزو ٠

 | وو دوررز نب مساقلاو_ امراو> رودو برمعرود لثع رولا . مهادع ن نهو ت لا

 3 1 رودو داعم نب ىد لآو مشاه دلو 1 اريلا يراو>و 4 6ع 3 0 نهو يركلا لذ 0

 أ نم ىتا 56 0 ناو هيعهس م هلو ميدقلا ءانغلاب 66 نم معا رع ي رح نك 2 يزل

 نف اذه انثرصع ْق ىهقنأ داق ريغملاو 6 دعا نك 0 يا نأ لعو ربع 00 نه لياق بهذملا كلذ ْ ١

 ىدجهملا 0 رزأ ءانغ رووهشمم ّْ

 © 7 2 ىإ

 اطالهنورتستوا مفك ١ اهو املا نم نوسمطت له

 ٠ اهلا لالدلا» طاخءارهز * اها ىح ةرئاز كتقرط |

 5 عماج 0 هيف نأ نِشِح 1 لالوالد .ةثيدهملاب م 6 0 انءلاو ةصفح ىنأ 0 اور نود |

 : انو ودام الع

 “0 هيسلو 0 0 ب ناو ص را --_

 لفوللا 01 ةورطر ةصقحي لا مءاو طوساا !با ينكيو ةصخ- ىلأ نب يي نب ناماس نب ناوصوه

 نه اا وك ذو كلذ نورت هلهاو مكحلا نب ناورم يدب ىلع ا ايدو ناك هنأ هسأ نع

 3 الح لاق ىح نب ىلع نب ىي ( انريخاو ) مكحلا نب ناورمل هيهوف هارتشا نامع نآو رذاعصأ يس

 ْ 0 ّ رادلا ة هعممد 1 دهش و لاق كلذ 0 3 0 ٍ ا 3 ب 1 نب دا 0 2

 ْ | وهقنع ىلع ا + رع هله 00 هصنح 0 هم اع ب و3 طقس هءأب اع ةفطف 4 3 رص 0

 ا ا عار د لدا يت هب كر لق تانق يح كن أ اوءاعنا هناق ا 50 لوف هوا هر

 | تنب امم هل 982 اطلاق هلدلو ما أ ف :,عدل لزنون اوسع هقت هءاف“ ىرب 0 أمف هاوادف ةزيع نم

 ه>و ةنيدملاىلو اذا ناورم ناكو لاق تاور ا 000 هةصقح أ 05 ها 0 ةصخح اه كاشي
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 وأ رف لاق هيلا هلمحيو لاملا نم اهف ام عمجيل ةنيدملا ىلا ةفاض» تناكو ةماملا ىلا ةصفح انأ
 رمصعم ةيراجهيلات حرقت ءام دساف بابىلع فقوف ضرعلا اط لاقيةماملا ىرق نم ةيرقب ةصفح

 مدق تح ىضُف ةفيثحت نإ صاع يني ةالوم يهو'ةرح يههل ليقف اهيرتشيل اهنع لآسف هتيياف هتقف
 دمحعع تامح 3 ةصفح يبان يك لمت وح ةماملا ند جرد م اهحوزتف هسفن اهعر محار * |رد>

 (لاق١ ماعلا لا ناورم عم ةصفخ 0 رب لا نأ هنق# تدق و" اهلك د دع م ” هللا دعب "1

 نم وف تل اع طةصف> يبأنإ يحي مألوق,بولإ 12 ينأ نبناورءناكلاقينا ينثدحو سب ردا نردحم

 لتاقو لما مويناو سم عمةصفحوب ادع ولاقب سلا كاذبة صفح ينالآينأر هشلاناو ىدعحلاةغبانلادلو

 وبا هعمو هراد لذ دق عمسم نب كلام ىلاناو سما ال هئعشلا يضر بااطيبأ نب ىلعرفظ املف ًاديدش الات

 قاغم بابلاو كءنما مل حوتفم بايلاو كعنما مل نا 1 هل لاف كباب قاغا كلامل لاقف ةصفخ

 يبا ىلا ةئرهرلا كلام 0 ةئهرب الا هلا هعئدب م 3 هم ناورم هع هللا ىذر ىلع يلطف

 ثتادلح كتلك نإ فام مد 0 لاقو هنع هللا يذر للاط 0 نا ىلع ىلا ناو ىغمو ةصفح

 اف ادغف ةصفح اواو م عكف هاد ءاك الع ناووم ينأ أءاف ةئيهرلاب كيلمف ك.حاصب

 كا دوثوهدرع اهاكف 00 هتودك لاقو يضغف كلذ هنعهللا ئهرا الع غابو ةصفح ُ ٠

 نب دع يىلذاق دك 5 0 ( لاق ) ًاعاش ة 0 وب ناكو ءالب هل ناكو طمار جم ناورم عمم

 رادلا موي ةصفح يبل هر بو 1 يبأ نب ناو نع طفملا انأ.نا ينأ 5 ننال

 لتقلا ىلعةاءاترت>ا الو الحا * اوحلاص موقلل رادلا موي تاق امو

 لبكلا ىلا نصلختال كفايسأب « اودلاج موقلل تلق دق يننكل 00--

 اضيا ةصفحى نال يندشناو لاق

 ريالا ضاح ,دارول يلا ف صالات ءاحررا نع 7
 #2 ركلا دع ركلا دواعم *

 فروع ةباتك نوه نواف مهم ةصفح ابنا يعد 21 نسسددا نيدقعك 5 و ىحي لاق

 هتعاب اهنا ,اولاقو م 5ك نب ناوزم هلع اهديتسا [ىنكدقو ذم نشل ةذئاط نب ةانم دبع لإ

 0 الا ينأف كا ناورم نب كلملا دبع هيلع اودعتسامث كلذب مهرقي 3 يبأف ةعالل هتمع

 ءايداع ن ؛ لآومسلا دلوو .سب ردا نب د لاق ريتص وهو لكع يفآشذ سراف يبد نم محلا نم

 0 اون رش ةنالثنا مهريغو لكعو ةماعلا نحأ ذو دهم لاق نابنغ. نم لاومسلاو 0

 مهملات ةعاجم يف هس ا اوعابف ماس نم لجرو ممت نم لجرو ا مهو مكحلا نب

 برعلانم هباو ه«شدعاف نار اعاهنأ ىملسلا وهو مهدحأ رقاف مولع ممانوس لهأ يش 7

 نسحلا ىنريخاف ناورم نانلاود امعا نلعاش نا را كلذ و املف هلق نم ناوره هيلا 9"

 هللا َك ؛| د يبأل ناك هناك كاملا و لاق هيو روم 9 مداقلا نب دم ىنثدح لاو ىلع نإ

 نب سك ددع هب دمأو ابر ع اعاحش ناك هناو معاش اب ساو همساب مكحلا نبناورم هامم ناوره

 4عم دوش لدحر تفل 1 كدعي وهو م ىنأ نبأ يالوم كنا انعل دقدل لاقو جاححلا ناوره

 -امياللا لس سايس ميس 2 ل ليس ل م م ممم سل ل م ا سس ل سا 0
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 ١ تفاكول هسال لاف جورألا ديرب ةماىن ضعان 5 غلب مت هايأ 00 هصفح نا نب يي ينأف

 رايه لاقف يوما 00 اذه

 مالا ازال ىك قالا * ايحاصو ديرب يعفو ا

 ٍ 1 رئارغلا يفام نو ا ا * هقيس ةعقو ,ءانحولا نم امو

 1 ةص ةحيبانإ ىح جوز ' لاَ ىزيعلا ليلع نإ نسحلا د لاق ييسالا ن 0 وبا ( يتريخا )

  ناورم ن كلل انس رع اهامع هيلع يدعتساف ةقانلا 26 ولا نم نءاعش نا ةدوع نا دانز تلي ١

 ا كيع لاقف هذه ديعلا اذه حكتبو ١ امد 5 كتم اك نماوهأو 5 6ك 2 0 ع 0

 0 نس نأ ا الا 0 “ب 7 ءاللا 00

 || هنبا ىلا راشأو 5 ّه ىبا جوز احر ندو هلم مع ءزئام مداع نب سد تن جوز , ول هللأو '

 1 امزلاو ع "الجو اهعكو ا دق امعا ني 10 اان لاَقف (مدعب يد < فاخئو اح رن ناءاس

 ظ ”نينم ”تولارسأي 8 كيف الاقام ده لاقق م ةا نينمؤللاريمأ يأرناف مر ىفانؤم 0

 | قرف اهلا ىحل 0 هإمحو هلصوو هل تش امي 8 كطعأ كب اقع

  ناماس نب ىلع ) 0 ( اءالوأ هئم دابز تب تدلوو امدح 5 ناماس هنبا جوزو اءمملع كلذ !

 ناو ينثدح لاق يلدوملا مي هاربا نب قحسأ يف نب د>ح لاق ندر لضفلا انثدح لاق ند آلا

 ا اس ةفالخلاب هلعد و ا كلملا كديع 0 ديلولا 0 هصفح يأ 0 يد لخد لاق ة ةصقح ىلأ نا
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 ا ا هانهف ش٠

 هنح اذ الو هنزنب ىثع * ادحاو رداغتال اناثملا نا ْ

 هنمم اًدافم ةكرشلا ناك * اتلفم ايانمال قا> ناك ول ظ

 هنيس راف دقف رباملا تكب * امناو تام موب ربانملا تكب ظ

 هنكسف هريظنو هنبا ناق * هفيلخ ديلولا نهالع ال

 هنع هنحرطف هن ا ل اال ظ
 نب لاق ىلإ ةصخخ َُك نب ىحي بطخ لاق يزتعلا انو لا ىدنالا نيا 37 ن1 1 ْ

 آو رمعو نابلس هينبملا 2 ثعبف كلدبهل ا ت>أو هتثباىرقنملا مصاع !ةبلظ |
 نب سدق نب

 |نرح - نب حاللسقلا لاو ردء> 0 ندولم ع 6 نع اولذدو ممثلا هش نهحوزف ١ رفكلاب دول ا

 0 / كلذ يف يرق 0

 ا 2 الو تالا اس 0ك ان منا ا



 اناولا آلآ نحكنال دنارك + كحبضاف 2+ وهتيضأ
 هير تأ اذارأا رأ م

 مكياع رح يناللاو زا نم

 هلع درب ىح لاقف

 ةوسأو ما هللا حبق الآ

 مصاع نب سبق م امرا تاك اندكت

 1و 0 نرخ نك
 هته وللا 7 نير ل
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 ايساك 0 وار 0 الأو
 ف نرش

 نول نمر الا ردم را لع

 نزح يب تان نع اننع عر ًادمو

 نزولاىف كلا طسواو
 ني ىلإ توكسلا تب ةنهوكا

 نطب الو فعي جرف ىف ا
 نمألا نم ءان نار ىو نما اذا

 تفساتيو بلهلانب ةيزإ جورح ل دب ىدتلاو

 ندلل جاحد الو ك.لع يف( #* | ونتقذا فيسلا الا سانلا ا ديال

 نيريدباس> ومهالتق صخ 5 #2 اوتكت ذا دو لا ةاد ع ناك ول

 نيبابتلا يف ىزتت دارا لثم * هصبيرت بايلا دنع دزالا ل 0

 ةماولاىلاو 0 رس ف ا دشن ل ا ل لاق '

 هان رعد اما ره ا د اهناوترتك اعمال

 مدقلا هب تلو ال 52 ولو #2 هل تحصن ذاو رم نبيناصعدقل

 مح هلام دامر نكلو 4يواناك ع ”تدقزو كفل متنا 5 0
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 نوار واو ل نا رع

 تدب 1 هوطعل ا الاف ن ايا د ند ٠ هباصأ : ا هاج ا |

 لوش 0 لاو لفو لأ 0

 هتمرق نوذربلا ىلع يدهملاباب يف نم 8 0 ناكوةدحلاو ةيطع 0 0 يطع ل 9 ْ 1

 3 ةيلا ءلاتا لا : ند كالذهم أ امو يئولا وزذلا هساملو نيدوذدقملا ماحالاو جرسلاو .هرد فالا. ةرشع 0

 سرطلاو ةيلاغلاو كسملا ةحتارو ناك

 تو 17 553 4 1
 1 رع د " ينل

 وح

 نب ظدع ءاكو لك انخبو سيار "؟ةمامعو

 سيفو شب 0 يجد ل

 ال ناك 6

 0 1 2 0 1 1 7 اا هيأ لد ا 0 2 هلأ يرش همالغ ل مدق اذا

 مالغلا هجم طب محاب سلو هيف يف ا مالغلا عمي ءاكابسا 0 17 فرعأ ا م لاق كلذ رات رف

 اف هياع تفقوا ادي را اند وأ اني ع 0 2 ىردقيف |
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 ا مشن

 ركب
 هيلذأو 0 ا انا ولاه 4 3

 00 لاق ىلعنب يد (انر 1 ( قئار م4 هيف ل دقفهذعط ةناوم ىف ةكاأو انو هتيم انو

 ىلا اناصوأ لاو ىحب نإ 35 0 00 لاق ي رقم دا ءالاعلا 5 نع يهاط 50 ١ 1 لضفملا 0
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 ااردلا هام تع قخ الام اج 1 يلا عجو مهردفلا نيعبس تاقوالا نم تقو يف ةصفح يبا نبناورم
 0 2 نب دير: لح د ذا دلاخ نىك دع نحانف لو ديرم ندر امعدواو مهرد فلانيسمحو

 نم زيخلا ىرتشر وهو مهرد فلا ةئامو ن0 ناو: ينعدوأ ىلع ايا اب لاف ةباعد هش تاكو

 0 كالا: نه هتعدوأ اع قلاع وبا نوح دقدل لاةفدب قافزاورع ىلع لاق م 6 2# بضغف 0 لاق. ||

 لاق يحب( انريخحأ )1 ناك ول رّقفلا 0 دما كلغ حولا ىلا ند يد 1 هللاو لاق. نم هعاّن

 اونمايىب 7 هللاقفلاق أ الا ريا 0 ىع رجه ع نعىرقكلا ءالملا أن 2 هش كَ ور يف ؛دحو

 و ادع ل لاق يد ) 0 ( لع الف هيلا ترص و !رةقلا ن ها ا كيلع أوسأ لخلل ال هللأو

 ريمأ ل اهن و 00 هبا يح رف طق / يبت حر *املاق هاه1ذ> ينأ كت ناوص نأ ف ءأب لاق همس نا

 نأن ِح لاس بأ كح لاق ئح ) انريجا ١ ج هب ترسم تدازف من :زوف 0 نيئمؤملا

 ازبرأو ع 0 بأن ناؤرم لع الارق ةماعلا اني أ لاق احن نب مه> نع ةديبع

 03 للف ن . لاق ىف 00 4م الغل لاق ثتنز رااب ءاح اماف حز هلأ ين هد 0 _سو ملم هماللغ

 هنعىزوتلا بامصا م 4 ) ايريس 0 ا هاومس او فلفل سافلا كا لاق كندا

 1 لاّقؤ هتفاضأف بارو ا 0 يرخم ديرب وهو ل رؤس ضل 3 4 ينأ نب ١ نأو رم رد لاق

 قأ اود ةعلرأ ا حرا ار اطما اهرد كل بهأ دا كما ريهألا ك بهو نأ لع

 هعضو املف مهرد 2 ناورم ىرتشا لاق ةماعد يبا نع يبا ين ريخ أ لاق د اريخا (

 ؟داج لعج وباصقلاءاكشف قئاد ناصقنب باصقلا ىلع هدرف هل قاد جضنمب نا داكو ردقلا ىف

 افارمالاه 58 كاف ادهم كليو لاقث كلذ ديشرلا غا أ الذل كنا ' ا نطو كاورم مح اذه

 ناورسم يفلئاونب ا ن“ لدحرل يا لاق 0 ىفأ نع دارا لاق ل عل

 ردقلا ىلع راغبي اناورم نكلو * ةريغ سرعلا ىلعناورا سلو

 لع ىذوملا .ىرف :لاق يدح علا قارا نب ى و لاق نافه وبا قردحا لاق ىحي ( و (

 هل لاَقؤ ةزءاجلا 0 ينزحا ا هل لاف قءقمشلا ا هءاجق اها نيد *الاثثنأ و ص يطعاف زا وح ءأ رغشلا

 قةمتلا أ لاّقؤ تاه لاق نا ب ى د عمسأف لاو يطع الو دخلا د 1 0

 ا رفذااصلاخ اكس“ طلاخ # أرينع قى نا 0

 ا رذاعيمح نا دوعل الأ * عام ع نامه

 ريا لدم ركذف نافه ينأ ن ء ةظحح رفعح نب دحأ ربا 56 0 ) نيمهردب هل لها

 ا ا رح )ناييصلا ة ةيوأ 2 0 الو هده 0 هل لاَقف مهارد 6 رمدنع هاطعأف هيف دازو يذاملا

 نب هللا دع دود 0 بءصم َى # ينثدح لاق راكب نبربب رز 3| 0 لاق نعول ينأ 0 دب ره نبا

 هيف هأوق هدشن اف يداه || ىدموه لع ه4صموح ىنأ نناوص لد لاو بحضم

 لضفلامياليرديدحأاف ++ هلاونو أ امو هياشنل

 53 دال 3 و هولا نام. ء ةل>ءم | ادد نالت كبلا 5 اعأ ىداسبلا هل لاقف

 ل 0 ذأ 4 ةسأ 00 0 ّه نم ريخ نم 3 نينئمؤملا دي 0 هأ لاو



 (مف0

 سس لاقو كدعضف نيواودلا ُُق تا ةناكملا نوددو افلأ نيثالثلا يل لدعم لاق م لاو كرك ذا نأ

 مساقلا نب دمت ينثدح لاق رامع نب للاد..ع نب دما ( ينريخا ) عمجا هيلا لاملا 0 اعيمح نالاححعي

 يبأنب ناوص عمتجا لاق ىلعالا ديع نب دمح | ينثدح لاق رفعح نب ناماس ينثدح لاق هيو ره نا

 لاقف « اطاخ ىف ةرئاز كتقرط * د_كثنب ناورم ادتباف يدوملادنع يديؤلا ره 2 ةصفح

 لاق 3 * لاق ىل اذها يرلا فيعض اب ناورم هل لاذ دمت اوبأ اناو هللاو نحل يديزبلا

 يديزعلا ينمي كسا يف ىنكتيانينم ملا ريما اي رضح نم ضب هل لاقف © اهالد لاخلا, طلخم ءاضب .
 نب رمع انثدح لاق يرهوه1ا زيزءلا دبع نب دما ( ا ) ةمرح هل ناف انخيش 30 لاق

 تاو له ديشرلا ىل لاق لاق ةصفح ين نإ تنافر ا لاق ىنصوملا قعسا ينثدح لاق ةيث

 ىللاقفحزحزتأ ت.هذق لاق هنع 7 لاق هيلا يتمو# عم تاخد م تاقف ديزي ا لع |

 مهدشأو سانلا لمح ا نم ناك نيم ؤملا را تاقف ثكش ام .لقف لوقت اه-ءركي ال نيتمؤلا ريق نإ

 د لوةيوا مف بيضقلاز ءغل لعحف ةنائيق هلل ىلو يتمو# عم هياع تاخد 7 مهرعشأو

 ديشرلا ىل لاق مندل ت تاقفدنم تدلوف ةصفح يلا ىدحل اههوف م كى نب ناورا دلو ما ىهو ركس
 ديريناك امو هيلع هلماح و اماشه رك ذو هتفالخ يقابكني ةلعمم م 6-0 6 هع د لهن

 هتيالوو ا نم

 اعرتا دق رفوالا هلتكم * يري يتح شاءاماشهت يل

 اعوصا اهب ها_:ءلظ امو * اطاك يتلا عاصلا هل انلك

 امج ىل ناقرفلا هلحا * ةعد نع كاذ اننا امو

 دع دحا ( انرحا#) تكف تاينالاب اف ام يتاق نساط رةلاق ءاودإ مالغاي ديشرلا. لاقف

 لاق طقرالا دالخ ينثدح لاق ةيش نب رم ان”دحالاق 1 ريق نا بيبحو ىره وبا زيزعلا

 انمقف ف يدب ا هماقاف رجالا فاد دخاف ساوب ةقلح ىلإ :هفحيللا نب ناو م انءاح

 رءش يف ينتحصن الإ زر ااايسا كنتدشن فا ناو سم لاقفزياهدلا ك انساحف ريمج يبا راد

 هل وق هدشن :ًاومهرا.شا فن وعدخمسان ا ناف

 اهلالد لاملاب طلخم ءاضيب .# .اهلاج ييفةرئار كنق رط

 يشعالا ينغاسانأوىم هللاقذ*اطامحا ةودغ ةيمس تاحر#هلوق يف يذعالا نم رعشا ثناهل لاقف

 لاحلطلاو# اهاحطو هباق ةبح باصأف# هذه هتدبصق يف لاقىنثعالا نا كحيو لاق اذ لك الواذكه
 ةد.صقلا لوقا ناتدرا اذاينازاو رم هللاةفاهلك ةءءاس كت داصناتا و ةدضق الا يعذ طق لخدام ا

 اذني( راو نشا ةهارأ يتابع عام روخا 5 اها او رهشا ةعبرايف اهوقاكوحىف اهعفر
 مشاه فاد وبا لاق مالس نب دمح نع ليعمسأ نب يسدع ان”دح لاق يعازاا دمحم نب مشاه ربا

 مي ساوب ةقل> ىلإ ةصفح فا نب او ال يممصالا نع ضير هب ىنثدحو دخم نبا

 ممدحا تفتك نال رءشاا نولوةي اموقىراينا هللا كلحاصأ هل لاف هيلا ا ساو وب مكي انل لاق

 هض عا رمش تلق دقو: ىمشلا كلذ:لثم: :روظي .نا: نم.ةل نسا قب رطلا و كللذلا نال مْ هنأ وس

 0 هت ل ل ل يي م ل ل م وج يو ييجمس
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 ذأ .٠ ١ 1 5 : ع 5 1 : 5 : 5 ١5
 || لاقفهاطايح ى 2 ةر ازكتقر طد»# هل وق 2 هر راس 6 در ناك ناو هر رهظا اديح ناك ناف كيلع

 ٍ هلوق يف يشعالا نم عم هيف هللا و تف ف رسل اذه ار رظأف بهذأ ادهاع» سن وب هل

 ١ اعلا كواضتر افدن يفت ررمس ىذلا اماق يناودو 6 "روس نأ و سم دل لاف # لاح ةودغ ةيوس تاع ا

 ا
 || ةديصقلا كليف هلع كيمدن اما لاف ا ا ىلا لع يابا كعدقتف ينءاش ىذلاامأو 7[

 ٍ ةللفأ الا 3 0 "لع دي ال لاحتطااو #23 اها اديطو هيلو ةيح ا + أمف لاو هنآ هلكدر ا قالا
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 1 لاق عباط دوميم ْن سايعلا يف مرا لاق نع نب مئاه(ينربخأ ) ههشو اذه نم ةميلس كتديصقو

 ا ن . مئاهينربخأ ( ةغالا لع ع ص 0 3 ادلوم ناك لاَمو ةصفح ىنأ 0 أ واح 2 يبمصالا 0

 ]| يأن ناورم اندشنأ لنا ادع لافا ىتعلا ع نع هللا دنع نب دمحأ ىنتدح لاق ده

 ْ سشانلا 1 لا لاقؤ يثعالا 0 1 سانا ةدشاساو ريهز لاق م ريهز روش اموب 2 ّ

( 
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 | | سائلا رعشا آو ىعانلاو لاق مث سانلا ر أ ن* سيقلا وما لاَقؤ سوقا ل ب دقنأ ملا

 |١ دحا ( ينربخأ) هريغر ها ىلا لقتل ع دا زق ا ىانلا رعشأ نإ ىأ

 ا لأ نب ناورم زاتجا لاق يلأ يف :ةدح لاق .ىلفونلا دمحم نب-ىلع يتتدح لاق راهع نب هللا د ا
 أَ

 الأ 03

 نب ناو هب حدعار 0 مهلا الا ناك امو انيق وهو هه اعلا لها 6 ةلهاب ند لحرب هس

 5 هابا هدشنو هاقأبإ ل لق 0 هنأو ها

 اق 0 ١| لهماف ةديصقلا هتيحاف
| 
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 ا
 كان ىقح 1 دق تعيس يا هل ل 0 يق ءانا 2 هس 8 0 م

 هناقا اهلا ينت> ةديصقلا ينعي 1 هلع ةهر لقاف كاناقو عا ِي ذمو يضمدق ناورمو يتتبجعأو

 ا. وذل ءاطعاف امعّبادق لاق مثرد 0 لاق مكب لاق ما لاق ريف ل كام اع 16 : لآ هم كال ريح

 رمل أو اهدقن الو ل كل امسنيالو ا ا ماحعألب النا ة 4> د َك اعالابو اناا قالاطلا هفاحو

 م
0 

 ا
]| | 
 مه
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 تبلا كالذي لاقو ندم يف ا ماعحو اف مه دارو ناسا اهم ريغت هل يلا اج
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 ناييش ود فرش 2 افرش »+ ادي ئدلا ةدذ نب ندم

 ا ”املوا ن م 5 ناكف هلا تعستاو 6 02-25 ل مك ماقاوهيدب هاف ةللاَو ا نعم ىلإ ان | .دقوو
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 || ياملارسصأ نب : سبيع ( يريخا ) ةئدحشا رهو 5 رس كادت حتادمهيفهلو الاقدب هونوه رك ذعفد

 يندخ الامهف لكحو اديدش اناط 2 نإ 0 للطدق روص٠ 3 نك 8 0 ّك ناكو ة هصقح | 1 0 |[ 01 ا ناورم ه ين دح لاق سن اوناوب مهد نب دمحم ىنثدح لاق دعس يأ ن ١ هللا درع انتدح لاق

 | | | نراعتفف>وههجو تد ولى ن> نسعشلا يف نانا بادلاةدشل راعذأ هنأ ن علا هد نإ نعم

 8 اذ 100 ميقيف ةيدا ااىلا يذعل ةلقنلا 011 ند ف نك رود ع فوص هب 31 د زب أو 4 و

 [| بابنم ثحر كا 0 نعد لاق هياط يف دحو روصنملا وا عمو رعءن 00 ر>يف

 ا ىلع ضبقو هخانأف ىلح ماطخ ىلع ضِق سرا ءاتدغ اذا 6 ايس ادلقتمدوسأ يف م . بر>

| 3 

 320 نبنءملاقنع "امم ءوملا 0 اطل ىد 1 نهو تلق نع :هوملارب 3 ةماط تنأ لاق 3 هل تاقؤ )

 م

 ا - )اك نافل تاقف كِتمهب ف رعأ داو انآف كنع اذه عد لاق نعم نه نأ 5-5 و هللا قتا اذهاي تاقف /

 ةاسسسببتس



26 

 | يدك فست الو هذش يف هءاح نأ روضصد :أ هلذبام 3 ١ ىقإ يمهتاح لص وح اذهف لوقناك ةصقلا

 ظ ناك تش 8 ا ىىح هلباق طلو هةمق يف تقدصلاقو ةعاس هيلا رظنف هيلا هتح ل هلاهلاق

 تاقولك كلام طق تم .ةولد قربخ ف دولاب كوفصو دق سانلاز| لاق لق تاقف كتتلطأ قدح !

 لاقئاذه تاعفدق يلان اثأ تاقف تد.حتساف رمثعلا لاب تتح ال تلق هثلثف لاق ال تاق هفصنف لاقال

 راع هتنف سودا [دهو اهود نوزع رفا نم قزرو لجحار هللاو انأهتاعف كأَو 7

 كانَ ا اسدلا.ىنا ملعتلو نبال نيب كنع 0 كدوطو كسفنل كترهوو كل هتبهو دقو

 يرح> يفدقعلا يم رم ةقاركم 0 فقوسالو هلعش ا اذهدع رقحتلو كف كيحمت الق |

 دخت تاعث امتىلع نوها يمد كفساو ينتحضف هللاو دق 1 تاقف فرصناو ريعبلا مالعذ نك

 ذ> ا الو هذخ |:ال هللاو اذه يعاقميف ينبذكتنا تدرا لاق كحضف هنعىنغ يناف كيلا هتعفدام

 اري هل تفرع اش ءاشامدبىفءاح نمل تاذبو تنمنانا دعب هتبلط دقل هللاوذىههو ادبإ انك ورعب

 املف ةيمشاط| موب نك 2 لزي مه.ا نعم نع روصنللا اضر يس ناكو لاقهّساَمبا ضرالاناكو

 انسح ءالب ىلب اف لتاقو هفيس ىضتناف 0 وهو نعم بنو هولتش اوداكو روصلاا ىلع موقلا بثو

 لاَقف عسب ,رلا دب اهماخلو ةلغب لا نا روسن او ءاجب مدع هنون راح مهو ع يح هنع موق

 هيلا هعفداف قدص روصنلا هل لاقف ءانغ هيف مظعأو تقولا اذ: ف كد ماجحالإ قا يباف حمال ش

 كتيلط ان لاق كوبأأ هلل تنأأ نم رولا 1 احلا كلت تفشكنا تح لتاقب لزب لو هذخاف 0

 0 هذخأمأ عنطظصي كلثمو كلامو كيش ىلع هللا كينمأ دقلاق 0 ننعم نيئمؤملا رد

 نيم فام يحاك لاقدنف 0 تكف ال كتلمأ دينا هللا نو اعدم هنيزو هايحوهيلع 3

 نتمحام "كلذ نم غلبأ لاق ٠ نعلاو ة همر 0 ضقني يف 0 مهف تعدل 0 ند كتيلو دقلاق [

 بقعا نعم مدقو ناويم لاق أ يح . مف تيتملا ا | ملا جوتو نحيلاو 9 نيئماوملاريمأ |

 هدنع كباكم الول' يذ كنع نيئماوملا يا غلب دق ليوط مالكدعب هللاقف روصنملا ىلع لذ دف كلذ

 ناورم كؤاطعالاق كنمكل تضرعتام هللا وف نيئم ااا كاذامو لاق كءلع يضغا كيف هأرو

 ْ كيفهلوقل رانيد فلأ ةصفح ىأنبا ||
 نايم وب :فرش ىلا افرش #: تدر يذلاةدئاز نبندم

 نا مولو عد موب هاموي * انعءاف لاغفلا مايأ 6

 هلوةلهتطعا 0 رعشلا اذه كغلبام هتطعاام ني .'رالرا هللاولاقف

 نم رلا ةفيلخ نود فيسلاب * اناعم ةيمشاطا موا ت تازام

 نائ_سو دنبم لك متو نم « هلو كر :

 ةعئشلاةفاخم الولهللاو نينم'وملا ريمأب مت لاقلوقلا اذط هّتيطعاام هتءامعا انا لاقو روصنملا ايحتساف 2

 ناوخ# يلا عا نم كردهلل روصنملا هللاقف اهايا هتحبأو لاومالا تورس حيتافم نم هتنكمأل 00 ع

 لاقدعس ينأن بهللا دبع انثدح لاق رصن نببيبح ( ينربخأ ) مرا لهأو لاجرلا ىلع زءبامكيلع |
 لاق عي رلانب لضفلايبريخا لاقةزمح نبىموم نبدمم ىنري>الاق يسوم نب دم نبهللا دبع ينثدح 3

 مسا © يتافآلا» 0



 د0 لا

 ا ب تو

 . «تر يا .
 ٠.6 هنن لاب

 ان - 3

4 --000007 
 ا
 1 -مهف ءارعشلان م ةعامج ىف ةدئازنب نع« ةافو دعب 00 لخددقو ايس نأ و 3 2 '

 وأن اس كدعو نيمار دلي كرعاش لاق تتانمو هل لاقتدفا اعدم ءدعنأف ءرغورساخلا
 لثاقلا سل يدهملاهل لاقفةصفح

 قد ةمايلاب انقا
 الاون الفلاوألا يهذدقو * نءءدعب لحر 5 اناقو

 .|/ ى> هلحرب دمع رادو ندع قلل در سال اللا و تال تنجح لفت تمحز اهف لاوألا يهذدق

 1 58 لخدت ءا رمعلا تناك اعلو ءارعلا | مملخد يتح فان لبقملا ماعلا نم ناك امل لاق جرحا

 ءارءشلا نم سماخدمب 5 عبار دس هدشنأو هيدي نيب لئقةرم ماءلك ينءافاخلا:

 اهالد ناطاا طلخم ءاضع ه0 طاش رخ هرئاز كككرط

 لاعأف انسلا ىلإ تلات داق « .ايلغمو داقتساف 0 تداف ظ

 ظ ا ا
 ظ

 هلوقىلا غاب ىتح اط سانلا تصن أف لاق
 اطكناع نوري دش وأ م ير اما 557

 اهلاقف ىذا 5 1 راس د مكر نع ةلاةم نود ا ظ

 0 اذا 3 مدراف مس ارم د 3 را لالا نم تدهش 0

 1 1 اع ًاباحتإ طاسلا ىلع داو < 00 ردد نم تم لإ كو يدوم ا 0 لاو

 | ١ ىادلاو ميأيف سصعاش امطعأ مثرد فلا ا 2 3 مهرد 1 ب داع هل 0 ع 38 لاق

 5 0 كلا سم فاو هس ف ناورم 4 ىلا لذ دو ةفالطا 8 نوره 1 مايالا تضدهو لاق.

 0 نإ 0 نائم وللا ريمأأي هك دعو دا كاف 6 ند هللا ام 4و كل 9 5 رص هك 1

 لا لاق 3 + يدبملا اهايا هدشنا نيذللا نيتيبلا ككل 0 نب نعم يف لك اقل ترحل | هلا لاق 1 فة ظ

 3 ” قنات لخد 0-_ ا مايأ كلذ دعا ْنآك 8 و جرخأف 0 كال ى ها هودحار خف هدب اودذ ظ

 : امف كوش يف جا هن دل 5

 تضل نا كا َ ١ ! ملط ةراشا »+ بصخلا ةادع ىمأ أم كرمعل

 0 كوم كعل ا ىترداعلا نإ مهلقأ الا جاحملا رادص دقو

 أ نع افولا اه نب ددع هل ص نوعس 1 نوتس لاق تدب نم كنتديصق ؟ لاق 42 أف لاق

 ِ | يديزلا د نإ لك عقلا اسد لاق يم ) قرا ) تام ىت> مه دنع ل معر كذا

 || يف هيلع تلخدف لاق هياع مدق يس ل ُق ا لع ةصفح يب ل ا لد لاق قدحسا |

 | ظ هيف ىلوق هب دشن اف ةفاصرلاب هرمصق

 هلئاق تنأ نم هللا ليتق ناو * قاطم تنأنه هللا قيلط ناف
 ا ! 00 اب سألك 2 وب #7 0 ّح نا 3 53 ناك

2 0 



 اولزاواوباطأاوطعاناواوباحأ * اوعدنأو اوباصإ اولاقزاموقلامه ؤ ٠

1 

00 

 ظ دنع نب دمحم ىنثدح لاق هيورهم نب مساقلا نر دمم ىنثدح لاق فافخلا ىلع نب نسحلا ( 9 (

 ظ 0 لاق ةهصفح يبا تك نأ ضم ىنادح لاق كادعضلا نإ ناسح ىف نا دع لاق ةيوارلا يديعلا هللا

 تاقف دواذ ن ؛ بوقءا ىلع هطخس بعل كلذو هب ١2 كتءلتالا مالا رعصل ف يدوملا 0

 ةنارولا يف كر ىعحس هنو 00 لحر بوقعي نأ نينمؤملا ريمااي '

 مامعالا ةنارو تانيا يبل 16# كاد لا درك
 هل 9 " وادع ىلع هل> يذلا كلذف

 دلاو نناكتال الإ .ةلمف ار < دع نتمؤلا : ناجح

 دصاورلافوة+لاتوملادي هتقس * مهنم قا فااخ :نم هنا ىلع

 : اطالحو مارح ئ ناس دي دع نيمؤملا 5 انحأ هتدشنأ مث

 مهرد فلا نيثالب 7 3 ل ىلام فلص نم الإ 0 هللاو يدهملا ىل لاقف لاق

 نب يسع( درا ) ىَوْح اعلا ا هيلاومو هدب لع لك ىل ضرفو اذر امو ةج ياكل

 ' فا ن نوم نأ قارعالا»ن :بانتوع لاق نا رطا ثرطا نب دجا انس ١ قارولا. نيسحلا |

 هلوق دعب د از نبا نعم لع دقوا كا رخل سل

 ليشا ناف> نطب ىناط دوسا * مهن أك ءاقثلا مول رطم وس

 ل نيك اهنا نيب مهراجل ا َّقَح زا نودع مم

 لوأ ةياهاملا يف ممواكح * نكيو اوداس مالسالايف مم اهل
 هه

 اولحاو تايئاتلايف او:سحا ناو * مهلا0ق نولءافلا عيطتس الو

 0 داطعأ ول ينارعالا نبا انل لاق مثلاق يندوزو ىنامحو ىلع عاخو ةينس ةلصب ىل ما لاا

 ) ىنربخأ) أرعش هدعدحال نودامو ءارعشلا هب مت يف انعالا نب 1 ناكو لاق هّقد هافو ال كللعام'

 5 لاق ةوهح نب ئءاوم نب ا 0 ينأ نب هللا دع يا لاق رف نب ا

 رع نع هتاأسف ريك خيش .ث وهو ةقالخلا راد 2 هدر نإ د مايأ يف ةصفح يبأ ن نان

 | موف تلف كلذ لف لطخالا . نعو يدهملا م أ ف 1ع اكس : لاق رعشأ 5 قدزرفلاو

 نك 0 تدل رعش 8 هيدقع الوقف

 5 هل و ضني رقلا واح اماو ءاحبولاب قدزرفلا يهد

 بالغت لط> ا ضماف ا دقلو

 0 داحا دق ةنالعلا 10

 د

 ريس 0 دق هوا و 3

 رو و فرو ال ءارخ »* للهم ريغ تففتءرح دقاو

 ريزوو ةفيلخ ريغل ادبأ * ةحدم ريحا نا فنال ىفا

 ريصقل اواو 3 2# لضفلاوذ 0 لزب و ماكالا ك.متح قرضام

 | ديددنب نسحلا نب دمع ( ينربخأ ) هيف ن :,عتتاسالا تريكو اهريغ هسفن ىلع مدقب تل لاق



 5 "يو 8 70 ٠ ب + 3 4 د 0 7 : 3 ا 3ك 1 رم 00007 5 او اما 0 7 0 313 : اند عامنا أ ا ع ا جل” سماهر نيد اد هديا

 7 8 را ا هج ضد نوازل 200000 000

 "1 اك تلكح 9 7011116 1 7 .نروياش 3 تو دفعا ا 1 ناب + مل
 0000 9 - 2 ا 5 :

 8 ت05 0 ١ + ا

 | كلا دع 0 لاق راك, نب ريبزلا ا لاق نيسألا نب ىسيعو ديز 0

 0 نولا نه ةدئاز ب نعم مدق اه كف يسنعلا ىنادح لاق يفات محيا 0 ا ينندح لاق ؤ

 لوش ا بار || قداضمب 00 هلهأب 0 0 ه4صنخح ينأ 51 ناوره هيلع |

 امملعمكيف اورب من كلو كباع »++ 535 كك ءادعالا مححأ امو

 .اعفسو ا رضل نأ الا هلل ىنأ د أءهمق بف او دوما ا حار هل

 ا لاف ىناقأ لاق ًافلأ نيعسأ كل اع 0 نعم لاّقف مثهرد ىلا ةرمشع لاق مل دم هل لاَقؤ لاق

 : ا لاق يبأ ىنادح لاق دع - نا نشا دع ى ا لاق يم (ىنرخأ ١ كبي ”فادللا ناقا ل

 | اهفنكتع هدم 5 2ك 1 ةصفح ىنأ نب نلاوزم هاقانو سان || هلق 2 ا نال ند هنو و ندم مدق

 | م تملظوءامدلا د كل هل لوب لمد ز رح مساقلاوبا ةافلل نعم ف هاقلتو 4 0 روص٠ “ا 1

لذب كروط تردعتو مانا
تر نعم ىلع رثك | اءاف ك

ربخا زرخاي هل لاق مث هيلا 
 أ كف ىأب ين

 1 1 ول أماف راوصحم أ ىلع 3 لذدو ادم 5 عطقناف لاق ىناععلاب ما ىعابسلابا مولا بارا ْ

 ش ل هلوق نع مهرد 0 عمات هل لاق هلأسو هيلع

 : ناييش وسب فرش ىلا اف 0 ل

 1 ا( تي ل لإ د نعل ةطمابلا قي كلزام
 ع 'لع 3 ندع ( ىنريخأ ( كالعق ُُ نوما مال كك لاقو مسا هانإ هلم رجح مم نم روحصن ءملا ايحةساف

3 ١ 
 1 .املف رعشلا كرو كلش دق ىلهذلا روصن م نإ ىد 20 ملا ذل ْر نب نعم و ا لاق يودحلا

 ا ١ 0 1 1 رو نإ ىلع ىنادح لاق هيو روم نب 0 1 0 0 م لاق يىرصضملا |

 ةصفح نبأ نب اورق لاق 4ح>دمو 4م || دقو نعم لاعفأ هتغأب ا

0 
ْ 

| 
 روصتم 2 ىح اتنتفا دولاب * اههماف نعم يق انا ال ظ

 روزعم ريغ ءاطع نم لئانب # امرت نعم قحاو ياو امل ا

 0 و تفسراذا مدا طر * اهيايزاكدت ىلإ وسلا وأ ظ

 : تحوز هلها نم ياما ةنيدملا وهوباتك ةصفح يأ نب ناورم ىلع درو لاق زيزعلا دنع نبا ظ

 ئ اخال كلذ يف لاقف رط» ونب مط لاَه مهرهص ضري مل موق ىف ظ

 01 د ا تقع ال هك امم «يف يي هليخاد 0

 1 ل ل نا ايسح د يحمس تنك ةايحارد ملا

 : رظتناز اعلا كنمتنك املاطدق# اهحيكن | موي تلاق ةلوذ تكن

 || نبا دمحم نع نادحب فورعملا ىلع نب نسحلا انئدح لاق فافخلا ىلع نب ندملا ( ينربخأ ١)

 7 ةللعت نبا تاللا من 00100 لج را ةسفح يأ نب ناوزرص لم لاذ ىلا مينالا نب ورم نب صفح

 دا وره4للاقف كلذك تفرع تشنا.هل لاقف رعشلا لوقت كنا اومعز ناورم هل لاقف قا فرع

 ٍْ أ الحف 6 سلجا ىنحلا لاقفهلوقت الو كبهذم الو كتّبرط نم كلذ ىرأام رعشلاو تنا ام ظ



020 

 هوحمب ىنلا لاقذ |
 صهدلا را ىوث ناورم راد يفو * ةليلو اموي نالحملا يف موالا يو

 رحبلا يفو دالسإلا رب يف بقنق * هلاحرل احرطم يبغي مؤللا ادع -

 رشحلا ىلا مالا انضر لاقو # هدنع مخ 000 ل املف

 ا 5 راغب طناورم نكلو ا # هع سرملا لك تاور ْ

 فكيال هنا ثالث قالطلاب ىلا فل سائلا رسثأ تناف تففكألا للا كتدشان ناورم 4 00
 ناورم# اامماحف ةضرب ىف سا يف قاق م6 رسغح لوشن. , مث ةماعلا لهأ هاسؤرنم رفنب هيلا ريصي يتح | .:

 يريح هلعف نان وكحس .مخو اوفرخااف مالا نإ ىحب ىدج مهف ناكو ممرضحب كلذ لمفو 1 ١

 لضفلا ىنثدح لاق يي هودلا دز نب ناماس نإ هللا دعوا د لآ رامع نب هللاديش ل دج ١

 قراخن ةصيقق نب نطقنب بر> نب دمحم اتدح لاق ىلغاباا ةستق نب لسن ديعس نب سايعلا 9 .ٍ

 لخدف ىدملا ىلع هنوزعيو ةفالحلاب هنوئنمي يسوم ىلع برعلا تدفو يدهملا تام امل لاق ىلالطأ ٍ
 لاق مث بابلا تداضمب ذِحأَف ةصفح ىنأ نب ناو ْ

 قياقملا نيعايولا راسل د د 0 د دقل

 ربانملا هيلع كت تحزب ا * هناكم يف هبا نأ كسسأ لولو ١

 ينثدح لاق هيورهم نب مساقلا نان ادع لاق لع نب نا 5 نيتبلاب سانلا جر لا! ١

 نم لبادقو ةصفح يبا نب ناورم هياع لذ دف ةدعسم نب ورمت ضرم لاق ردت مهاربأ ا

 رحالاو صيخمتلا كل *# ورمحاب مسجلا حص . لوقي | مناف هضره .

 ىفلاو 2 ةقئللو "هيض عا دال

 رفالاو  ىهلا كتبنا هم قوش اك ناك ظ

 ْ كاف اولا َُ 2 7 اد لاق

 روذحم لك نم هل ءادقلا يش * مط تاةفمومم لضفلا وبا اولاق

 0 لاو 1 رجا * هل ناريس يدش
 لاق ةفيذح وبا انثدح لاق دعس ىلا نب هللا درع انثدح لاق يلهلا رصن نب بيح ( ن5
 يف تدفو لاق ةصفح نا 0 لاق ةفاصرلا دحيم ىف لس ضنا 00 >2 ظ 1|

 دا رماتالا سعت ف اهعطقنا انرسف ليالا انيلع نخو رفق ةشحوم نيرا أنرمصق ديشرلا ىلا

 لوقت ت 000 تادعردفلا 0 او 0 اذافان ران 1 قود الا ا, انس قولا

 ند || 0 نا 00 كا 5 ين دح لاق 1 || 20 0 ى ع 0 هيو روم نإ ا 8

 بلغت اخااب اح ره ىلل اة. | با اق هلزيم بأي نع وهو اموب قاع || نافع ل رفع تررم لاق 5
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 1 لوقب ثدح هللا هنعل ةصفح ينأ ن نه بحعت امأ ىل لاقف تدسادف ساجا

 ٌْ مامعالاةناروتانيلا يتبل * 0 و وك يل

 تاق 5 لاقف ايش كلذ يف تلق لوف هل نءللا مك او هنم بحال ينا هللاو ىلإ ت

 مامعالا ةثارو تانبلا ىنل *# نئكل كاذ ناو نوكي الإ
 ماسه ريغإ كورتم معلاو نإ هلام ند 0 0 تنيلل

 ماصمصلا فام قء اطلا 1 #* | دعا ثارتالو قيلطلال ام

 إ نباص ىن لاح لاق ىلفو 3 ناملس ن ,١ دم نب ىلع يف ل لح لاق رام ن ل هللأ كد 1 نإ دا لو

 1 لاودرم لاق امل لاق محضالا ةيطع

 ظ مامحالاةئارو تانبلا ىنبل * نئئاكبكاذسيلو ن وكت ينا

 ْ 000 7 و5 ى“ب يي بتكحاو هرباو هفطالا تاز اموكلذ ىننكما تقو يا هلتقاف هلاتغا نا هللا تدهاعو هتم

 هل باطا لزا و يل أوناف أم 0 كلذ تف ىعوأدج يب ناك تك ص - هراع |

 58 تلا ىلالخ يت>هفطالاو هيزالاو هءاع عزجلا هللا كا ظ هّدباصا ىمح نم ض رم ىقحةىع

 َ .مهودح وفةعاسدعب هلهأ هيلا جرف هثكراو ت>رخف تام ّىح هتقراف امهعل# تذخافهم رلعتن وف

 ةقمحالودحا تاعفا نطفامو نفد قح هياععزملا تروظاو تا ترد ةحييصلا تهدأ و

 'اهوبأنكت دلوم همأةلكشو قدحسا | نأ اكو (هلكش ماو نىدذد ملا نإ ,ميهاربا رك ن ذ يلا دول 2م

 اون روض. مات | ك1 4 6-5 ةق رابراملا 0 لِكَق 28 لب كف هاك هل لاش راب راملا تامحصضأ

 ظ1 ' يدهلااهار ذأ ملاتدر تربك [ءاف ت>ءصفشتو كانه تاعلق فئالعلا نا اع تف وام زك دلو عا 3 0

 0 دا ايد امهف القاع الحر ناكو مهارإ هنم تدلوف اهايأ هتطعاف ةاي نم ا ماطق هتحأف اهدنع

 ' دلو ام لوش ىلصوملا قدس ناكو ةضراعلا ن هدياحا احب 2 8 طخ برر ءلا ماياو 0 ةوار |نعاش

 ام عم هل ليقف يدهملا نب 5 نم لضفأ اليخ رسانعلا نب هللا دنع دعب باطملا دنع نب ساعلا

 : 0 هيبا نعدامح نع ديزم نب دمح 5 ينادح ) كاذب الا هلضف 3 لهو لاقف ءانغلا 0 هل لذ

 ١ ا اذا ناكف ةئيل ةععص 0 هي 0 ةسفأإ 4 مدخل 4 اع موس ر رحاو ءاننال اماظعأ هللأ قاخ دش نو

 0 | أ عم سانلاىدبأ يف هتءنص تأقف عب رش 1 ءط هيف هيلع عشب هن الثأ قيرو ةيراش ىلأ هيسن عش 2

 .: لم اف سانا داى او كو ايرطت عنص اا لاق“ يش اهف هل لبق اذا ناكو كلذل امرك

 أم السا و ةيلهاج ف 5 م نولوش سانلا ناكو هاك كلذ 5 0 رثاسل هن وص نس ناكو ىهشا | ّ

 5 هل موش الف هلداحمو قحسا ظاع ناكوةتاع هتحأو يدهملا نمهارب أ نم ءانغ أ تو

 ةعامذ نه هنو تلا اكقسا| 0 روظنب اع 4هيم صغبو ةقارب هصخبو هياغبإ قحسالاز الو 4هر 0

 38 كذب هدعضفيف ميدقلاءانغلا ءادا نع هرودصقوهب 7 اذا ضماغلا الملأ ةق رعم نع هزحو بئثو يق

 ْ اكو كانه 3 ملام 27 انه 1 ااو قحسا راخا ُِق رايخالا هده ند ةعلعق ب 6 دقو

 لوألا ليقثلايمسهناف اهمفيفخو ناليوقُدلا هيف قحسا ىلع هلوقب لاق نموىدهملا نب ميهأ !فلاع

 ظ يف اممدب تر>وهفيف>و لوالا ليقثلا هفيفحو يناثلا ليقثلا ىمسو هفيفخو ىلاثلا ليقثلا هفيفحو
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 لصف ىف ٍ ١ نم مهث ن 38 مف سا || امريض>و ةهفاشمو ةناكمو ةلسأ سمو تالذأ ادعو تأ ا كا 1

 2 قئار اعلا ادق ع يقارعت 23 ليياكم كالذل عمضوو هيحاص لعاهدحال ع أمه اما

 لحمضأ يدهملا 0ك .ميهارإ لوف نأ الا هيلع نضل ىذ ع 8م هرادقأ ر 3 1 لك امهم دحاو

 5 قدس حضو و اهربشأو نيلجرلاِعأ ناك هنال قحسأى هدم ىلع سا: || لمعو كل 5

 ليش || نم لولا ردقلاو مات || لوالا ليقثاا ناردقه: م ع 0 لوا ليك ١ نا لاَ اهوحو كلذ

 ليقثلاو هبراهالو هيف اذه ء 0 يفام || لة كاودت م نكولاو هةعاشأال ةدحاو 4 2 رط اعيمحو لوالا

 3 اذه يف اج مو كالذ ٠ نع ا جوردن ال اع || لق او هلقثا هب رمد ف جاردالا ن 55 كوالا

 رش مغنلا ىف هتفلأ باتك يف ةطوسب» للعلا ترشو اعراب أ يف ارث ذ دق تايطاخمو رين "1

 7 ف امهعزانس ّى امهرامعأ َ ذأ امهعاف ةمسقلاو ةيزدحتلا اما هيف حاصي الو هعضوم اذه للا

 و ةزحمو ةمسق يف امْساكمو امم رظانم عطقنال ليووطلا نامزلا امول ىضعي 0 |

 هتءدقو توصلا اذه ىف ةعزانم امهنيبو اعيمج انام اممنأ يتحو حبق ىلك ىلا ناحرذي اناك

 ىوتلانمط+شلبق * ارمس مأ اييح

 يد#مملا نيميها ربا رانا رئاس حرشو كالذ ركذ ىلا ت.هذ ولو اقرتفانا ىلا هيف امهنب لصفي مل

 ةياورو رعشلا ةدوحونالا نس>وناسالا ةحاصشبهفصو ن٠ كلذ ريغو ةفالثلا ىلو اك هصصقوا ََ

 كيا ةفيرمشلاباد آلارئاسو ةغالاو هقفلا يف فرمدتلاو يأرلا.ةلازيحو لد 0 ماا
 تدك امسال اهارحم يرجام . وأيناغالا ب ادكلا اذه يف ضرغلا اماو تاطال ةعيفرلا تاودالاو

 ليضفا نه د دم نرد اخ 0 ام ىلع ترصصتقا كلذإذ هنع تاياكلاو تاياورا

 نودمح هدح نعر 2< ناد لع ىنادح لاق هللا همحر يع ( ين ربخنأ ( ليما ءانثلاو ليجسمتلاو '

 ءيامامف تروظالةءانصلا هذهنع ىسفن عفرأ ينا الول يدهملا نب  ميهارب | ىل لاقلاق ليمعسا نبأ
 دما ينثدح لاق دعس 1 2 هللا دنع انثدح لاق ىمح ( 1 (ىل دم يلئقاورب ملمع همم ساثلا |

 تلخد لاق هبا نع يدهملانب م .هاربانب دعا قدح لات ىمشاطا ناماس ن رفعح نب مس ءاقلا نا

 يتايحب لاق ىلدوملا ميهأرب أو عماج نبا هيدب نيب و رامح ةاضف ي “0 يفو ديشرلا ىلاامونا

 ترك ةاعقلا م يمس , ف املا تا و و دوعلا ِتاَدَاَف تاغ ل
 قراطلا لاي نه ذلأ 5 ىراالو لاخلا ةدلا ميرا

 عماج نبلاقف ادب ًازيخ اناك أ امل بلطن ام ءانغلا اذهب اذه بطول عماج نبال لوقي مهاربا تعمسف |
 اناطإت اعدو < 2 يف اذخ تاق مث دوعلا تعضو ينانع نه تغرف ا تقدص

0 

 هسومصلا 27
 قراطلا لام ا ند ذإأ 0 »# يرأ الو نا كايا 00

 قءاولا ثيدح نه كد اوف عشاف « هدئدح للم نم ةيللا نا
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 0 0 اق تنب ذم *لزمو سوفنلاىوهق وفشلا أ

 قذاصلا بييحلاب ب ذكملا س ل18 نكدوم زا 2 1و كيا ا

 ]||| هللا ةيه 0 لاق ةلظدحح ( نر ) ورم نع يلع سولا لمز ةشئاع نال ءانغلاو. رك ا

 ||| هللاةيهى ىنثدح لاق دم نب نوع ينثدح لاق يلودلاى حو نأ ”دح لاق يدهملا نب 3 نإ

 ' ||| ناكلاق مهاربا نع هللا ةبه نع مي د كاة رولا عسب ا دلال هما ضر "ذيملو

 || رفمح 0 نب تاماس هدلعوة رو هنريضح 2 ىنهسنا 5 تايم يب الخف ىف عما 0 نحب هشرلا

 000 ب تع ىح يكرر رفكسسسي نأبحا دقو كسبأ دعب روصتملا دلو ديسو كمع يل لاقف
 ا ١" «وينرار داس كلا را داو © ةيصاع كاهني نال انيق تنأ اذا

 000000101 ىحب نب رصبالا نلحلا يف قي و ةليل يل لاق مث مهرد فلأ تلأب يل. سأف
 ٠ يعرادلا رعش يف هتعنص ا هتانغف 0 وس هيغل نأب ا رفعجح فرشت

 1 1 قعلا ةبرصملا نم نيع راشد 3 تفصوذأ| ف صولا يف و

 0 ا ا ا ع ملا
 0 .: م امهمو نينوصلا ن ده هيل هعمل

٠» 
 تس ومع

 | 0 نو نامزالو * ملد ىذب عبر نم كمبرا ًايقس

 3ك 1 ا كلا ا دا 4 ةيطاعا كان نحل ايفا تاارذا

 اذا ل نب نحلا (ينرخأ) ور نع يطسولب لوأ لبق' 06 5 ل حن

 صوحالا لوق اندنع ةديع ينأ نباو دقنم دشن أ لاق لاق علقم نع ٍريهز نب ع ينثدح

 يسر اراب كلا رح[ ذاو د ةيصاع كأي نعت تاكا

 0 داع ىدح كلذ لعق 5 هر#و ساجلا فرط ىلإ وطخح لمحو هنادر فرط ىقتلاو اعاق و

 نا يدش ىلع تلعؤل ينب رطاف ةرم رعشلا اذ_ه تعءس يا لاف تء:صام ىلع كلام هل اناقف

 ىشر ترررجالا اب[. هعمسإ.ال

 ِْ 7 نيتوصلا نم را الآو :-

 َ ض تسسس ور
 قتعلا ةيرصملا نم نيع رانيد * تفصوذاف صولايف !متروص 0
 ظ 3 قرو يف غاوصلا هغاص بهذ ز11 يلس ىف صاوقلا تيغأ ةردوأ

 ْ || نحلا اذه كو رع 3 هو يتلا نأ نع رم هم لاب لمر فاوصلا قوزرا ءانغ !او يرادلل هلا

 ظ 00 0 00 نب 3 ال هنا اه 5 يفو مس نال هنأ 0 طا رك ذو أض اضرأ سرانلل

/ 

 تنكلاق 6 عذب نب رحتي قحسأ 000 000



 ا تا ل
6 0 50 

0 

 اهملع دوعلا ناك يلا ةقرطلا ىلع تاقبط عبرأ ىلع هائفف.هرك ذ ابرض يدهملا نب مههارب ىلع 8 ٠

 1 00 للادسع لاق دمحأ عب 32 حاحسالا حاحسا ىلعو اهحاحساأ ىلعو | مةَعَص ىلعو

 الا غابيال 0 1 هدد وق نأشلا اذن قاذحلا أ ضعب هاطاعت دقو مهأرإ | ريغ ل نعال

 ةقدلا ىلا لئام يوق تودمن الا غابمال 0 حاحيسالا حاحعسا يقام 00 يوقلا تودلاب

 نع الذف حاحس الا ىلع رده 5 فادح م غابي تح قد اذاف كلذ م غاي هد روع عسن | ام داكي الو

 ينادح لاق يم ( را ا ىلع ردي مل نيذهسم ندع ع تح ظاغ اذاف حاحسالا حاجسا

 ناماس نب دمحم يف :ة لد لاف يمشاب || ناماس ني ”رفعجلا نب م ءاقلا نب 6-0 ىثدح لاق دعس أ نأ

 دين و نغو هلا ترمصف 0 0 مهار ١. ىناعد لاق يداوأا سوم

 عزان صمهدلا كوك ىداؤف ناو * علوم كَ 00 قا يفأ

 تعمس الو طق اذك دعم هللاو ىغ الو ديعمل هنا نواوُشب 5 تاقف ءانغلا اذه نمل ىل لاقف

 ناكح ام فصنب تقام ىنباي هللاو لاق مث كححضف لاق اذك ايندلا يفام للاوال اذك لوقي ًادحأ
 5200 4 م وش

 0-5 توصلا اوه ةمسن زعم

 هل تكا ف“ يب 00 40 ربا اذه يف رك ذ دقو يناثلا ليقثلا نش نجتالا ان

 بوقعي ينأد> لاق رامي نب د نب هللا ديبع نب دع ( قرخأ ) كفار ,ال هنا تحاسب

 ل ل و لاق يطحقلا د ا يسع ينادح لاق ا قحدأ ىن :*رح لاق ميك ب 3

 0 ماللس || 0 رواغب 5 نا نمنومأمل مدق ا1 لاق ريش نب نب ثرحلا :

 روظدنع افعو هب رفظ املفيدوملا نب مهاربإب رفظ يتح نينس عبر أ ءامدنال رهظي مو ارش ةحدل |
 اوى 0 نو هاما دار احلق ةلداكم 0 9 ١. ىلا هحوو انمح مث ءامدتلل

 نو“ 0 ثيحي مهاربأ ىدغتف يمع دغ حتفاي لاقو ةرخاف علخب هل ىعأ مث هيكشم ن نع ريكلا

 قراخم ىنغف ارمضاخ قراخم ناكو انيلا ل 0 م

 تراشنا" ةاثلا لبا رج ماد« مهحيص ن نينو بو اذه

 نسخ 0 ناك.نا نومأملا هل لاقف بعت ف تبراق لاقف ءداعأف عاق تاسا مهارب | هل لاقف

 لاقف نيررضالا "نيت 5و كل ناقف تلتلالافغا داع افي دع فراخ مث مهاربا هانفف تنأ

 اذاف هنأول لاحأف رانغلا هياع عقو هلهأ هنعلفغ اذا رخافلا بوثلا لت كلثم انا قرا لاف رثك 0

 مهاربا ينغ مث هرهوج ىللاداع ضفن

 ساحلاوداةةالا ذل رلاو # سنعلا يصاضلا !ذاي .حاصاي

 :ىدك املك كويز كتو»# ءرصقب اق راطملا اها

 ناكم لغرتوعلا اديه ءاقلا يدوس رمات نينماؤملا يثاب تاك ل ىل تناكو لاق
 ا اذا يت> ىلع ءاتلاف فراخ لع توملا ادينع قل معاي لاقف انه ىلإ 2 ويف ل

 ب ل و رج م

 ( عساب ب يناغالا دعا ال 0



 اديع تودغف 3 دغاف لاق كم» ىل 1ع 5 هنأ تاَقف هب ىانلا ا تناف بهذأ لاق هدا

 3 1 مو ةفيلخلا 0 هقم الا نبأ: 5 جلا سدلام ةفال_خلا ف كل ريمالا م أ تاقق 31 اق

 0 ةلص الو يف ةيحم ىنةمشسإ م دولا نإ 00 لاَقف تاو ىلع لو تبناغرلاب 2 ةفلخلا

 8 ا تملعاف لاق هريسغ نه عحسإ 0 مرا اذه ن نم عجس هل 07 يدع فورحمال ءانر الو نع

 5 اعدل 2 ملا 0 36 الف هبع كف هنع 0 قدعسأ ىب ىلع وك ال انا لاَ 2 كلا م نوماملا

 1 ا توصلا رشح مهتمملا تماعاف ناساءط ريغ نم ةعارد ف ءادعف 0 اورضحا لاق | مو ح ومصلل

 تامف دق لاقف قراخم ىلع هقلأ لافف هانغف * سنعلا رماضلا اذا حاصاي * يننغ معاي لاقف ارس
 0 ها ذا م هياع هديعاال نا لوق ىنم م قيس دقو

 8 2 لا نم ل يفام ةب ةبسسن 08

 : 00 وص
 براشال 2 لباب رح نه هع ع نيفوسم برو ع

 نلذطا مك 1 ءاناب #* مب ءصق ةردعسا 1 و 3
2 

 ارت ليبدو + ظ ندع لا ءلم هحاحزب

 قدحسا نع مهنيا ير ْق ةبامسلاب لو لق فيقح نين ءانغلاو ديز نإ يدعل علا

 55 َ وص

 ساحلاو داتقالا يذلحرلاو نإ سنعلا صاخلا اذاب حاصاب

 ىسمت ا كو زب كنار *# هرصقت 0 انا

 د نب روصنم ةالوم رينأ ن 3 يه ىبأ كب 0 1 ةن ديلولا ل كا 2-3 رحامملا و دلال رعشلا

 0 نشأ 1 مهارباي | و تلقىدهملا 7 أ ىلتلاق ن تلاقاذيأ مدع نع يدهلا

 لا نكي نا لام ايف 00 ىلعو ع هلم ناكل ى اأو نذالاَةف ايش كئانغ ع نك مدع

 8 ىنادح لاق يع اة كن 0 ثن 37 بهذأ للاقو يناصو مكاو رقنلا نملعو ىلرهظ

 . : يفنيمالان 1 دخت يلع ب 2-0 لاَ هيبا نع يدهلانب 0 هللا 4. هه ينأدح لاق دعس ناد هللا دع

 || ةشنانأ كاد املف يات ف لعدتلغأو ادد يق 1 كلف ها ده ضصعل

 7 ايرشالاقف تأ رشةطنق جرخ م ياو لك لات اغسو كل مثدو فادردسلا ةيواز 0 م ىلع حراما

 نع 3 لاقم“ تب رشف

 ١

 ته 0-00 اذا 007 #* 0 33 ال هدم ىل

 1 ايد لاق ي ع 08 يع .ىكدو ره 0 نا يملا ىلع ةصقلاب ا ترضحأت

 . فص

 1 برع وهو 00 ةرهغ4 اموب تن 00 ترلا ن 5 ينأن 3 ثدحي وشل تعم لاف دعس



 هعم تاخدو مرخا 5 أدلخدف مى لاقو 0 0 داعو ىغ:و يشب هرسفهلخدأو رساس ا

 كتمع هذه لاق مث كدءضف ينال نومالأ طفو رخ 1 الو مدقتأن ردقألو ىلقع ل اهذأ ءاغتمس :

 * هفاح يف يب راصبإلا را ىلام * مها رم كم حراطت ةياعا ١

 1-35 تومصلا اده ل 0

 هنحان ىلا يم تفتت يرو راش الاء
 هيفاعلا عم سائلا اماو * 0 ىلا سانا طا
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 هيهاد كدعب ينتهد دقف * ل مكبر و

 فيفخ هيف 5 ادا رن سحر ءاكذ ين ريأو لمر في.فخ 01 تنب ةيلعل ءاثغلاو رعشلا ْ ٠

 نعى ا دع لاق نحن لع نب ىحلا ” ركاب واطم هلع .1 3 ارومىح رشا لك

 هارحو هعيصإو هعنصتوص سنحم يدهملانب معربا ل ك قحسا نأ ماشه نب ىلع نع 2

 توصلاو هعرصأف يدأف هعمتسلا 5 9 ند ميهارإ ل 5 2 ءار حاو
 ص

 يك و لا م طحت لق د 0 : مأ أيمح

 5 ١ اولاقف حا #  حاؤرلا اولحمتالتلق
 1 دل ىذا وفك # ةلحر ىلا عمجأ

 د4 ترملا نه دبل 2

 قاطم كولا كفتلا ن هةطسولا ردقلا-ن م4 0 0 مذ 5 ءان لاو هورنر ئىئ 1 92 رمشلا |

 5 ع رصنلا لوا لقت ف.ةذ ىلذهلل هيو كلام هلا ةباننب ورك ردو يلعسولا ير# 1

 + دل وهو قحسال امد 2 ىناثلا ليقثلا-نم ا هيفو كالأم نأ نأ يغاش ءطا مذا

 3 09 وم ن هللا ل2- تس زو ميهاربال ا ا ءطا 6 الو يدوملا ص ميهار 1 قد َ

 نا نامخعا وبا نكن نحو ”دح لاق ىمع ( ينرب>ا ) زرحم نبال هنا مامالا ميها م 0

 0 هةر ميهارب ا هرب لنقل 2 227 نا لق # هنوص عئص ا ميهاربا نب قس | ظ

 هع جراخو هماسقأو 0-0 ة4عمس طاو 3 0 هطيسنو هعاشإ وه رول هيلا 8 هنع هلأس | 3 0

 هنوص نسحي هيف ىناضفف هسانغف قيفأ 2 3 لاق هائءف هنازواو 0 ريداقمو هعطاقم عضاومو |[ :

 ا
2 20 
 د2 تودلا اذه ةبسن لم ٌْ 0

 اناج انيع و يأناو « انام نا ل 00
 ايعال ترك“ نأو تدر ىذلا تيل دق :

 نبا (ي :ريخأ) ناحلأ هريغل 4 فو اهارحجميف رصتنيلاب لق" َْى ان. قحسال ن :٠ دعالا اذه ف ءانغااو رمقلاا

 مسايا سس ل ل ل ممل م ل



6» 
 ع ال ا ا هت تصح تحسم بصمه اح و تس صح حس دمحم سعت سم ص تح اع تحسم دس عم رجعي دس نع + دعم حصص دج صح سمع اصمم دنس ع دعم د يسم

 دواد ىب انب دمحاتع.س لاق هسا نع د2 نب قحنا ينادح لاق ميعأ نب بوقعي ىنثدح لاق را

 يفهجوو برش ةقار> يف ةيسامثلا ىلا اموب مصتخملا جرثن هلها ىلع نءطاو ءانغلا سبعا تنك لوقي

 تفتلافيدي نم يط وس طةسف ”ىشلك نعيناغشو ين ريح ءانغتعمس ه:تزرق املفهيلا ترصف يباط
 .هطوقس 118 ىشىأف هلتاقف ىطوس طقس ةللاودق يللاقف هطوس هنميلطا يمالغ ةطقنزىلا

 ركنا تنكو لاق يتصف هتصق اذاف اي يطوس طقسف 'يش لك نع يناغش هتء.س توص لاق

 هءلعتلخداملف هيف 0 ءللا َرطانَأو هطوةع ىلع باغيو هنم سائلا زفتسي امو ءانغلا ىلع برطلا مآ

 ىبدفإ ناك ىمع اذه لاقو كدضف :ريحاب هيرخأ ذوي

 اع نك ا هيفا فرع صفح لا ليوطعلا انس نإ
 رثك أ برطلا يب ابو لمفو تاعفف هديع نأ هتلأس ءانغلا مدى هيلع انريطان تنك اه تي نآف

 نسحلا وبا 0 نا دقو مويلا كلذ ذنم 0 تيصيرو هاب افا قريع نع قاس اع

 ةصقلاهذهركذف ىهاط نب َفاَذبع نب هللا ديع نع هبا نع مجنملا يب نب ىلع نب نوره نب ىلع

 مهارب ا ءانغ يذلا توا نا ل هاا

 ككل ال د ل دع نطاق ىب رار كفر
 اهلاله نورتسأ وا يفكأ ل و ءايدلا نع نوعمطل لح

 يدبملا 0 , مهارب ا هنأ ف تح 0 لياع نينا ينثدح لاق ىلع.نب نسحلا ( ىنربخا )

 1 طاخييأ ناكف هليا املا تيضش هراد ءاذحب يبرغلا 80 يف اهدشب رماف ةقارح يبأ هكا لوَم

 ثتعمس لاق ىمحع ( يتريخا ) هتش د حا امو ةل د ض سع انثيو هعمستف هنو هرما هرأذ نم

 حنحتتي ىلا , ميهاربا ا تيل لاق ةببط 0 ند لوي ة ةمتق نب ا[ نب هللأ دع

 ينأنب , هللا دنع ىندح لاق هب هرهم ن مساقلانب دمع انثدح لاق ىلع نب نسل ( يتريخأ ) برطاف

 0 اخ لاق نئمنرلا سانعلا: نب هللا دمع نع ريح نب دم .ن ينذملا ينا راعقلا ىنثدح. لاق دعس

 | د اعالي ندلاوهو دئموب نيثفمل نم نس برطم ا دقو موب تانئدلا ل ١ هارنأ

 ةدبرذ توما مدحأ مر ف حمر طشلاب

 اقحةيتع ةادغلا تعا يف هدب دان لاق

 ذاَدو مه*رب ء١ ءداعأف مها ربا ىلع دازو ان راما 1 راع هب 5 4م عرف ٠ ءاق كه وهو

 ريطن 0 هيف طفكو هلك هنوصن هيف ينغو قراخ هدر عرف |. و قرا ءانغ ىلع ىناث هنوص ْق

 لا تب رظنو هروذشو 4و8 ءافدو هاك هب وص) هانخق 0 نو اح 0 ربا يوتساو 0

 اءاضأو هنولعقتنا دقودع و صخاشقراخوهنم غ عرف 1 د رع 0 هندنو لا 42 5

 هللا يناع> لاقو هدب ل.ةذ قراخم هيلامدقت هم عرف اع اق اني نيش ناويالا نأ هللاو ىل لشن . جاتخم

 تيك ناك“ 5 هللاو هئانغ ىف هموي ةيقب هسفن قراخم عفتلي 1 ًَ كيم نأ 3 كادف



 ة

 4 1 وصلا اذه ةيسسل 0

 امح :ةتعد ةادقلا نما *. يامزداو 10
 اقرمفاقرعقورعلاو ىرد اقنع م تاق 5 تل

 انس ا لم اعا ع قا رسل هداع ماد اف

 افتام ةحرق دحولا نءيب لق تكرت ةيبظ وم ابرط

 لدمر قسح سدي نب ميهاربال ربل هيفو يطسولاب لمر فيفخ ةديرفل ءانغلاو ةيهاتعلا ينال رعشلا

 يعو ةديصقلا هذه نم:تايبا يف ىناثلال قالا نم نك اضياة دي
 قرراو ىرادا اهعيم لهالا لمو يرظلا لمع كو

 ىتام امم تديح ام ادبا #* يفاذ ت> رتساف تم ينايل

 ىدهلا نب ميهاربأ 0 هللا ه ةيه ىنثدح لاق دعس يبأ نب هللا دع يةدح لاق يم ( ىنربحا ) 2

 نيمالا دمج :ةبوث ةق ةنلغ تناك موي َّ أ ندع ناك هنا: ىديمللا نإ روضد يم يد لاق

 دغ نم ناك املف روصنم لاق رخاتق لسر ةدع هيلا لسراو ضع مو هيب 2 يبا لغاشتف 3

 تاعفف ىلع هبضغ ىف كاشا اش هاضرتنف نينمؤملا ريما ىلا يضغل ىلا حاورلا ىلع لمعت نا ينبني لاف

 ال نا هثداع نم ناكو رومخم ؤهو شحولا ريح ىلع فرشم هنا انةلعأف ريخ نَع الأف انيضموأ[]

 رتخاف بهذا يخا يل لاقف يهالملا ايف عنصإ ةرحح ىلع اني رط ناكو اناذدف راخا ةقيط اذا تا ا

 ةتاعحو تاعفذ برضلا دنع ةتبلا هريبغت ىلا جاتح ال يَ حالصالا ةباغ هحاصاو هاضرب د وعام

 ىنفي عفدناو هتجرخاف كدوع جرخا لاقدبعب نم هبانرمصب املف انيلا هرهظو نيمالا ىلع انلخدو ل

 0 تيوادن يرذخ >أو * ةذأ ىلع تبرش ساكو
 ايا نمي توتفلا تدمأ * قرعأا سان رعب يل
 ا ا تاكل نيسساب ١و 3 اندهاشو

 اهب ىرزا ةئالثلا يأف 2 ل ماد انةيرباو

 لطرب اعدو ابرطىل تديحأو معاي هللاو تنسحأ لاقو اديدش ابرط برطو اسااج نيمالا ىوتساف

 | ملا انت 5 ةقط دضأ ىلع ذكموب مك ينَعَو روصنم لاق هبرش يف دتماو قيررلا ىلع هبرمثلا

 اذا ناك تقدصام هب تنثدحول اح 0 هئم تار داو. طق دئموت هتانعن لثم تساش الا دوا َْف

0 

 ناكدلا ىلع اهسؤر عضت نا داكت ىت>انم وندن لزت مل واهقانعأ تد.و هيلا شحولا تذصأ ىنغي انتا

 لسح وانعا 3 دعابتلا امك ةياغ دعنا 0 ول قدح ان“ 00 0 تكس اذأف هيلع انك يذلا | 1

 لاق ىلواعلاو: يم( ين ريا )طق لثكب فرضت مل ام زاولا نم رصناو كلذ نماتحسي ني
 هعنص توصب ىدوملا نب ميغاربا ىلا بتك قحسا نأ زامل 7 0 0 00 انثدح || ٠

 وهو هل رمش 9

 انا تاعئانو # اناع ده 00
 وس ص02 | 0000000 12
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 اع 3 تك نأو تدزأ يذلا تغلب دق

 4 ةقطاقم عضاومو همغأ جراخمو ةو هتيرومو هعيصأو هآرجو هطاساو هعاشاو ه روش هإ نادو :

 ينئافو لاق 3 مآ الو ةرادش همم مرذاق هايا ها كلذ كعل ه.ّقل مث ميهاربإ ها هنازوا ريداقمو

 2 كاتم ا * . اسأع كك نأ لق

 هيه كنك ناو دو يذلا تعا 0

 ادت واو تاكح عدا اع انقرتمعاو

 اك تي أ تد 1 اه نذل ليات

 هيناغاناويدىف يداولا مكمل ان هيف تدجوو هرعش عومجم يف هدجأ مو قحسال رعشلا نا لاقي
 ا كحل هناريئاتد ترك ذ كلاذكورصنبلاب يناثااليقألا فيفخ نم فيفخ وهو يروخاملا نم هنلو

 7 يدوملا نب مهاربا ىلا هب بتك ىذلا قحسا نو هريغل رعشلا نوكي نا هبشيو يداولا |

 1 32 ةمتاص ىلا هتسن ىلا عَه عشب مل رصنبلا 4 0 كو لش هيقو اهارجم يف رعتناب

 || لجملا فادهأ أنمهادب | ىدخ لاق لاروزا نبا دعوا انيدح لاق: نع (ينرخأ ) مكح نحل

 1 1 رالوحما ويلأ : ينرغل نامل هتقارحىفيدولانب مهاربا ناكو ل | وطاقلاب مصتعملاعم 6 لاق

 | ىلعو "انو اه كو لالز فلا اربعف ةعمح موي اهاعدف قرششلا بن اا يف امهتقارح ف 0

 ةضغ اط لاقي هل ةيص هضوهن تضهنو انطمو ضمن مهارب | ةقارح نم انوند املف ةقطن»و هب أ

 يل هنلا اندعص املق سك ل يفو نا ف اذاو

 ا 2 8 الل ها ع انج

 ايغالف امغ امأق 8 «# هل لهاف اريح اماقنا

 : 0 ىلع ايرشا لاقو ةيراطا دبا فتك قلاش اكلا وه ذخ أ وأسأك امهنم دحاو لكل لوان مث

 ]| تنغو همم ابرضو برضو هاينغو ةعاس اهائفف ناديعلا ارد م او رشو اولك اف ماعطلاب 0

 "0 انيحر >أ اف كلا اهذذيف تع عك نادل لاعخا 0 ينأ اه لاقف مهدعب ةيراحلا

 000007 لإ شيلا وأ ىئدطت لاق رصن نب دم نإا ىلع انندح لاق يم ( ىنريخأ) كيلا الا
 ١ يناتعلا رمش يف ا قراخم عنصامل لاق

 0 ذأ ماقملا يف ئخطدا

١ 

 || ٠ تاما تر وأ ناك اسجل يع نك نا
 | "كلذ ذمهارب | لوقا رو رسس قراخ كد تا ينام 2 ا هل لاو يدهملا نإ مهأرب ا اع

 د اال نب ور نع ىتارطقلا ىقتدح لاق دعس“ يلأ نب هللا دبع ىنثدحت لاق ىمع ( ىنريخعا) هل
 1 ' : امو ىدبملا نيمهاربا ينع

 1 | قرقرتي وأ 00 1 ل رع نجل تح يورخ ارادأ

 ل مح محمل ا



 ا

 أ : ١
00 

 0 ١

 1 ا
1 

 ميس يس م م و و وو هد يم يرحمو سمس مس دو 2
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 || هنم نسحأ توصلا اذه ثيدح نا ىل لاف مث لمفف هنع هذا يتح ىلع هتداعا هتلاسو هتنسحتساف ب
 | هعمسيل ءايا هتيتغ هنع هتذخا املف هل هيف ةعنصلاو عماح نبا هينانغ لاق هللا كزمعأ هثيدح امو تلق[

 يَ كلذ كعل يع 0 تم الا طق هع ايد ينأك لاقو اد ادح هيصعت تاك كى ْك

 |١ دمع قنئدح لاق 55 رح هللأ دمع نب 0 دبع ع لاق تكلا مهارب 1 ٌَق ( ينريخا ( 2

 م عّدمملا ف الاؤ كرا يف 8 يأ وعد امون يدوملا نإ مهار ل هدعو لاق ريدعشا ن ل :,, ثرحلا نإ 5

 : هس تينغو ار الف ىلا كاقف ةرأ كل هيراح ةيراشو هدحو سلاج وهو هيلا ترمصق ا

 || اننضارت دق يلا كوقا انأو ينم هب قدس اهن 16 تم زو هداف ةيراش ىلع هتحرطو :

 ثاثا# كل يح لعمل و مك اوا مامو يي“ 2 ةعاج أ هذه ن :,.. كعضو اند 8 كب

 0 6-0 ينغل 0 م ١ ١ تلك تارك َ

 يلا فرق ىلا رظنو دا داع 5 0 نك هناك ينح هيف تزربف هتلغف ينل 0 لاق 3 22 ندحلل ف

 سالو ا هب انما 2 :عقدب ام انيرتشو 0 000 كلت د لاقف هياع اهاضف نيفيا و

 ند الودا ىل لها يناير 31 تدكو هتدايز فاعضا تدازو تعربف تنفف ينغتاط لاق 7 2
 تيضقف لق يل لاق مل بعلي ناك اكا هن أكف تنفف اه مأمن ماكحالا يف ةباققتي مش 0 ءانغ أ :

 فلأ ةءاميواسأ تاق نا هك ةسافالاو | لع هل دسلا يف ا م ىواح 0 م تل لاف اه

 م هللاو كبأر هللأ ع قل ةئامإلا لي مف اذهو د اذه ىلع ها لاَهذ ىه معين

 جرخاكلوقلامهل ت ا 0 ا ىلا ف رست اف مث كفر غ كا ل : وقعىف غلبأ عع ا

 هيلا تفتاا تاوطخ ةوكح اماف ينضم رأو همالك ين ا تفرصلاو تقو باودح ىلزتم ن ندا 5

 هنابرض ىهدلا برو أه ا كتي راح الو كلا را هللاوذ ةكانّزتم نم يندرطتأ مهارب 5 هل ت تاقف |

 نينم ولاا اذاوةيولعو قراخمو انأ د تاخ دف لدللا رمصق يف ةيريزولا وهو كلذ دعب مهمل اناعد أ

 ادادح مهارد ةاوامع بهذماحو ادادج ريئانيد ةأوامع ةضفماج تاماح ثالث هيدي نيبو حب طعنا ََ

 ملو برطي م ائسشنا اندهحاو هائينفف كلذ يف كشن مل لب 1 ١١ اننظف ارينع ةأوام ريراوق ماحو 3

 الا وصامانخف لخ دفدل نذأف يده ا نب مهارب ١ لاَقف بجحاحلا لخدو انئانع نم 0 كرعا| 5

 وهوهتعنص نم توصن هانغ مان

 ترزقأ ةعاسلا نى ظا ي حاصاي # تبرغ دق ب اطخلا ىلا ,سءش لابأم

 تينا اةرتك نإف:يينيكولا فلا نا لاقف لاو تيس كانك 00 مصتتعملا 8 ١
 مث ضع ىلا انضما رظنف ريناندلا | / يتلا ذحاف تش 58 ذخ لاقف تاماحلا هذه .يدحا ىلتولا

 وهودل رمش هارب أ

 اهتووارب قوو ال وعش »* فرق ةومق ةزد م



05 

 ا ١ ةعاس كفل 3 7 8 فاجر 0 5 كك ف مها اردلا 1 3 مبا ذ 0 يدل مل اا ليوع

 لاقذ 0 0 بزرطلا هتذيتساو مم هللا ثراعو 00 انا اس ميراذ

 لاقف ةئلاثلا مالا ىل بهف نينءؤملا ري 1 تقلا دق نك نإت لاق تئشام مع اي هلاو تما

 نيط.اعدو 000 ثوهش تام الا ا نيتقاط ا ليدتع مهاربا اعدو نينا 1 1 ماقو اهذذ

 لاَ ىلا تل مهار ا فر 6 تت اود تمدقو فلز تالا كَ انيعبمو هماللغ 9 هعقدو همن

 يدش يف ت تاقف هاا 0 ر دقو اثيش يتبراجو انأ نسحأ ال يفا د تم ز ثرا نب دما

 0 هيأ ملو اف كل هللا كراب ال اهذشن تي دق

 م6( تاوصالا هده ةبسل لنجم

٠ 

 تحسس وص

 ةيدتعا- ةغاشلا# نط ىداصاب ** تب ىغدق باطن بأس لانه

 ت1 ان دع راها لع تدم ايام تنك خر لاب اه الءأ

 تيعل دق مويلا 0 ةريرغ * ةيراح تالعتعا نأ كلا ا

 تكتل“

 1 يش روح مل 0 م ل ع ابا نو محو

 ص د ا 1 172 ها ب كج طم رع تي 2 تت  كنالا اتمت تحت

 هيا عسب بسب وا ته جرب يودع هذ ارا ل نوع دوو < جي 1 شو يو »لا وجلال

 كا ا ءل اهو ىف 5 تبر 0 ايدل »+ ىنبلغل قوشلاو اهم تيار

 2 ميهاربال 30 ةناب نب ور# ر 5 رمل لا 0 هيف و ب لمر ىدمملا نب 0 هأ 1 ءانغلاو رعشلا

 ىدبي ١ - تأ مها رك كلغ 1 ىلهوملا

 تمس وم
 بلل مف يف ا يذذلا )22 2 .يتاتلاخلا تاذتييل الأ

 1 رد ركل طخ وكن هكر لاكش تو دصوتخلاصو
 | ني و لول يناد_> ىهاط يأ نبا لاقو مهاربال ءانفلاو فنحالا نب سابعال رعشلا
 1 نغو اناا امف لق معاي يدبملا نب مها ربال لاقف سدرت ةقاب مصتعملا ديبيف تناك لوش يبا 0

 : ا لاق م ةماه هدب يف ِبيْصَش ضرالا يف 3 مف

 1 كتسصوص

 : لع 0 ىلع » نسح ما نهنويعثال#

 : نينجا هد امش # بيلا ا ربيط يف 0 ذب

 4 00 ا لرف نذل نيذه يف 0 ا نأ #« ةزئاجم هل 0و هب هأانغو 8 هيف عندو

 : طظحاملا عدو وحد 0 ىن دح لاق شفخ الا ناماس نق ا( ردع كلذ هريغو ء 2 5

 1 ةماع قل نجوا لاق طظحاذ 0 ب توك 0 ىلإ هدقلا ى 7 ب 5 هب ا

 | ينرخأ»» هار ب ع ىلع او رضأ مم أره ٠ ىلع سانلا او يد ا 5 امارللا سلجح



 ( هاب )

 أ كفانا هنا جراح ورم نب دم ينثدح لاق لباع نب نسحلا انثدح لاق 8

 هدوبق يف لجحم ميهاربإب ءيخ لاق سانلا سؤر ىلع هخبوب نأ بح ىدولانب ميهاربا نومألا
 ا نومالا هل لاف 0 نيئم ْوملا را كَ كدا لاقو ناويالا فرط ىلع وذ

 دهقاف نيئمؤملا ريم ب كلسر ىلعميهارإ اهل لاف ميهاربأاي كالكالو كاعرالو كنتم كيلع هللا

 ففاتلا ىلعةانالا هب تء2 لمالا يف رارتغالادل هم نمو ةظي ملا نهدي ةردقلاو يرأك ىلو تن

 دقو هرب> يف ليلع نب نسألا لاقو وفع لك كوفذع نأ كباذ لك قرف ع حبصأ دقو

 كلضفف فحت ناو كاقحبف بقاعت ناف كنود وع يد لك حب 2 م باذ قتل تا

 نب سايعلاو مصتمملا اذاف تفتلاف كالتّد ىلع اراشأ ندع فا لاك هب 1 عفر م * الم قرطاف لاق

 كيلع اراك د ةسام لا هكدا ريب دن ف يارا ةةقحت اهأ نإ: وا ريم ا نوعا

 5 فاح ام نفاخ ماع تير ةداع وفعلا نم كدوع هللا نكلو يفد ه ناك ام ناك ذا كاشع امو ©

 بالغيو ردلا قوفي ام مالكلا نم نا لاق 5 < ةماع لع لس ا نومألا مسك هللا كافكف وحر

 رص ماب لاق هيلا در املف امركم ىلا هودرو هديدح ى ىذا وللا هلم ىمي مالك ناو رحسلا
 ي

 هيفجردب هيلا ثعل علا نمناك ا.اف 5 8 الا دا ىفك ىر' ن اف نمل لأ عجراو ةضدانلا ل 1

 عماطوأ س ال لوسرلا دعن * هب ةساك تلمذ ن ها

 عداص قل مك اس * يدطل ىلعهلالا دنع و

 عقانلا مامسلا عرج يف توملاف * جمناف تعطاام عار فلا :لسغ

 عجاولا ليا تانسونمناهن # ادعلا يحن اموارذح اظقيتم

 مكار فين نم ةيلالاةرج * اهناف لوقأ ام لعب لاو
 عشاخ بح نم عرضتلا 0 * ةححم كيلا ىلدا امو اهق

 عئاط ةينب آلا ابابا *« يندع ةاوغلاو كتيصع نا

 عئاه كلاهملا رفح ىلعيدرب * رب * ىتوقش لئابحتقلع اذا تح

 عراص فت> ىابقرا تقاف * ١ ضاع ود نشل انا رد 5

 عضاوتملا ىهاقلا مامالاعرو 000 د ىلا ةايحلا در

 عطاقب نيتولايف كودع يمرو * ةد» لوطا كالوانم كايحا

 عباسلا مامالل مدأ ب باص يف * اهزاح لئاضفلا مدق ئذدلا لأ

 ىضالعم ىلا تلا. اذا: يمض« ايي يدحم الاكل
 عناصمر "الاناطستركدفا# ةكته ىلا اوفع د1

 عزانلا سوقك ةسناع ليوعو *

 عفاش كالا عفش مو وفع #*

 نإ

 اطقلا خارفاك الافطا تمحرو

 2 نعش تاوفعو,.

 عضاخ نيكس كادي ترف * ام دعب ةب وقعلا نع ىلقلا "الا
 ارفلا اعدو 1 فال ةيسخ ل 000 هياع علشن هن قافدب ىلع لاق م وامل يكف لاق

 ) عسا ب اولا 205



00 
 3 راب

 ١ ا 000

60 

 1 اذه "مورو هب هءاع ركشيالو همداني ناكف ةءاكن هل حراطاف البقم ىمح 0 اذا هل لاقف

 | لوحالا اخ يبأن يا هعفدهباطخل نم 0 غرفامل هي هف لاَقذ يعشاطلا ل اذفلا نب دمحم نع ريحا

 | ناو ينا اما هيلع طخاس نينمؤملا 2 هنع قتقادص ينغت امو لاقف كيلا دق كن 2 وه لاقو

 || لغقاستا ديرب وهو ١ لاق مم“ ريغ كاف لق هل لاقق هنف قا كلوق نم عتنأالا 00

 "لفعل ن هرم توفع هنعتوفع ناو هئم امر لق كالبق كولملا تلاتة دقف هتلتق نا لاقث هنع وفعلا

 0 لثع مث ةعاس نوم انا كش هئنا 2 كلف

 ىمظع ننهوال تواعس نيلو * اللج 0 وفعال توفع نلف

 ىمهس ىنياصا تيمر اذاف * حا م 1 اواتق ومه يعوق

 أو هل قر كو رق املف ةينيعلا هند.صق قوما لكلا لِي 0 هب فرصناف ام 1 كيلا دحأ ان هدد

 أ لق ليع نب نسحلا نع ( ع بخ يفو ) هكالمأ 7 هلاومأ ن 40 ضف ةارو ةلرم 7 00

 | ايلا دأد نص نب 1 ىلامدقت كوفأملا نأ دواد 5 نعي رءشالا قحسا نب دم ىن

 | ب ملكش امو راج هفرعيل هن قثب هليق نم الحر هب كو وةماملاو ةضاخلا يراد هعنع 5 1

 لثع هياعااو ةضاخلأ يراد ن م ةعنم هغلب امل مهاربإ نا هب لكوملا هللا كم 8

 دودسم ريغ قيرط كي ءلاامأ # هدراومت دس دق ءاملا ةحرس اي

 دورطم ءاملا قيزرط نع الح * هل مايح ال ى يتح ماح ما

 مرش دمح هلا راصف هتيم ىف هلازناو امركم هتقو نم د علو < نومألا اعأرق اماف

 32 لاق مث طاسلا لق ن رمال لع لسد امل كرف تكرلا رو كاك

 5 ٠ دا يراذتعازود * ىل كدنعرذعلا طب كنمينربلا

05 

5 

 م ريسغ لدع دهاش ماقم »+ يل ك دنع مست اف يف كماعماقو

 يم د ة> دق ىلام كدرلبقو # هب ىلع نع و نام ثددر

 مقتامو فاع . نكد كائمدع الاف نإ ه.,توطسنا وطست ول دعب وفعل

 0 مدع ع نهو توه نم ناني يه * دسا اتافألا دفوتانم نوف

 . | نع 000 | ادج ثدحم نأ الا ءركشامب يع ادبأ ير نلف انتمطم نم هآ معاي س اجا هل لاقف
 : أ ندع اف ةلطحج رةيج م لأ كتم كاذ نوك ال نأ را ها

 | ااكلا فسوي نب دمحأو ىدهملا نب مهاربا نيب مجأ نا | لاق ها نو نود نا

 | تادف ساجمو رض لك قمار مالو هظفح ًاعيمح سان || 4 ءاغودما مده ن 4 هأر أ تنك ع

 || انثدحم مهارب ا لعجف يرزألا ة لالا وجو طرت نإ دعا هادنعو ىدباا نأ مهار ١ ىلع و

 فسوت نب لاو انرث ذب ةلمو ادع ةرمو انظعي هيو انكحضي لع يش 0: 6 فيضق

 0 : لاو ةيلاعلا وبأ هيل || : ينقيسف ا 0 نأ تدرأ س الا ام لاط املؤ 3

 | يون لست تركع اخ ل ل دارت ريت مست

 ا
 ا

 ١

0 
]| 

]| 

0 
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 ا
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0 
| - 
 ا
 ١
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 عك هيمو



 ظل و وس حا د راع ريل ا ا
 5 ا 5 7 0 0 0 ا 26

 يدنملا نب معاربا لثم ءانغلإ 1 اا يعدي نتف نبل دعما ل10 1 ينأ ينئدح لاق ىلع نا
 كلليق ول لاقف اءمتهيعصم نب نسحلا نب دمحم نباف هل ليقف ىلحعلا ىنسع نب مساقلا 5 يبأ 3 3

 ناسار اقل نك كا رعب كو كود فأ كا ىغبني ناكل ءاثغلا يصب ناسلعا نا 2

 نع نودع نى نيتدلا 0 نه دح لاق ىح ( 8 () ةمهش الام الا يبرعلا ءانفلا نم عمسإ 39 .

 ام هيف انماكتق ءانغلاف 00 ن مهاربا رظاني ىلد وملا قحسإ تءار لاق لاق ةناب ني ورم || ٠

 3 الو دب يف هنم نحن اف ءانغلا نم هيف اتنأ ام ناك نا انه تلفن ايد 3 0 و ف[ 1

 دك نتومم لديشو ةيرشا * ب نغز مك قاوفلا نرخ لكلا

 نينمؤملاريمأ ١ 8م لاق 2 قعشلا أذه يف تعا 2 له يدهملا 0 مهارب 0 0 5 4ع 2 هابا ةانثق 9

 0 ) رح 2 كلذ قحسا عف ودب و قدسأ ةعيص ىلع همدقو نوف همجي داق ءانكك هناهف لاق. ا

 نامل هللا د ءنع يدح نع ينأ 0 لاقىلصوملا ى 2 نب ىلع نب نوره نبىلع ن ا

 ثا راع دوا ب فرات هياع 50 5 ةحاح ُُق يسوملا م هاربا 31 قدس ىلع 7 تاكو لاق

 7 مى ةلودو ة هلسحم نأ مكل تناك دقل لاقف فراحملا ا 8 ا نأ ىلا انثدحتتف هتف 9 طق | |

 ل تاثقق- بيع عيدحاو وهدد فأ م هني ناقه تأ 0 تاقف ادهم نكفأ

 ندعم 01 تدق مايالا ند م امر هس دح عدمت ١ قحسا اقف راع هد 17 3 ا الا هموقأ اما[ ِ

 لع الح ناكو لادم نيمؤملا ريمأ كل لوش ل لاَقف ع لج يتلا دلع لوسرل تبتناف || 3

 نع. لوسرلا ىناحكأو ىررخأ تحلعأو كون انيمقف هج || ىهذأ 3 لبق لك ات ماعطلا | َ

 لاقفءانكد زذ ةجو فرطملا اذه و هئيع نع سلاح“ يدهملا نب ميهار .او هيلع تادف ءادنلا أ[

 0 ا 0 تاَقق ءادغتقو اذهأ م 0 نقلا ١ لاف يف لاس ا ١ تاقف ثنا ل قدحسا اب ا دع ىلإ

 ءوةسألاقفا لاطر أ ةيالمث اولاَقف اي رش 1 لاقف لكالا ىلع 0 امم كلذ ناكف راح يلو نيئمؤلا !ٌ

 ناو رشا تاعحف نالطر يلا مف ةدق الطرو نياطر ىتدت لاو ىلع اهقرشن 7 نأ تاو نأ تاقف اهلثم | 5

 نع لاَقؤ ِي ء يلا 5 ناكف 9 تيرس 2 لطر شا 1 مث امهعم ليست يدش : نأ مهونأ

 مدلاب جرض كن. 3 8 كا د أرصصان ث ءكأ نأ ير 31 ”

 تت انعدبو ءاسنلا ىلا لدبي 3 ؟ كلذ ل عش 2 لخدف ماق مْ ب رطو 5 لاقف هت

 بهذأو لب ,دنم يف اءهفلو نيت :دروامزب ينأحو كي ىلا تعذأ ت تاق ىل امالغ. توعدف هماق راف |[

 نم قفنف نوذربلا عطقنا ةبادلا نع لزنو بابلا يفاو ا اف اب ىنءاجف مالغلا يضف لحمو انك 1

 : لاقف:ىسلحم ىلا تدعو يسقت ىلا تعجرو امهتك أف نيتدروام ديل لأ ل ادأف هضكرام ةدل
31 
| 

 ىلع در , لاق ا لف كدعئاوددن 3 |نأ اعنا تاقف ىلامضقت ناسا ةحاح كيلا 9 نا مهاربأ | |

 ينكلواذه لعافر اة لو ال 0 ل كل فراحملا اذهو د ارضا أ ناك يرمعل ب اك "1 ١

 ناو ةعاس !|ىلع هدر ناسخ ألا 2 ا ا كياع هدرا و اوما ىلع هنقلأف كالو ىلا كلا ري رضا

| 

0 
ّ 

 و



00 

 '00| 2 ارارم تولا هلع تددرف اذكو اذك هلا نمو كسدل نم هناق فرطملا اذه َدْحَأت
 مهارب ا دا انثدحمو ب 2 ارد 0 ساحف ءاح ىد انو لرش 2 -- ا مْ

 6 ابرط دم ب رطو أن :..> كلذ ل: دي مل هللاو يناكف * را رثك أ ناك ىر.عل 5

 2 نام :موملا دك لاقف ا م اًؤاحف ةعاسلا ىمعل ردن رع مالغاي لع معاي هللاو تدك لاقو

 وهل تلقف تد ا هيف عاش || 00 اغا لاق كو لاق قحسا لاق 311 ن*»و لاق 5 أف

 ءأنينمؤملا وشل هنأ أ أ لاق ارسل مف ل دل يَ نيئمؤملا ريمأ ىلع لاومالا تاس

 مهرد ل1 ام هن ا اذهف فرطملا اذه يناطعاو 3 نينالث ىف عا ساما نه انفرصنا املف

 » لاق هيبأ نع قحسا 3 داج ادد لاق نايزرملا كَ فااذ نك دوش ( 00 ( هنوف ضو

 تروس اناهرع يف 2 تدرذ ةئردملاب أنرمص أوف د.شرلا 2 تدد> يدهملا نب مهاربا 8

 ا|0ق كلتع هللاو انا تلاقف اولد: ىل يحتمأ ةيزاجاي تلقف اهنم تست .ةيراحو تشطع دقو ب ىلا

 2 تدنغو يجرس ىلع ىطوس ترف ىلع يلاوا ةبيرضب
©» 

 تسي ومحل

 ءارزع نم هل امو يزعأو د ءامسا نع للا ىلف مار

 ءاملظلا ةليالا يف جارسس كتم كااذذرا ءاتشلا ُُق 0

 يئامدو سعب نمىلا<تماو# يوراعردفتمناينانفك

 تاسالا هذه مم امو قحسا ن 0 ير قف قاطم م دعم ا 1 صوخالل ر ءشلا

 ءاركإ َْش نكلاغ 4 #* شارو :عجحم ىذلاو يننا

 ءادبتدرو 000 ع 5 5 ناو أهم يل

 ءادعالا هلام 2 تال | دق »* د 9 قع رهط لت - و

 نبالو ا رع: ا سحق ىناثلاو لوالا مث تا الا هده 0 ىلا يف اضنأ د.علو

 1 اضيأ يعاش 0 نع لد * يورأ عرديف تمذا قانفك#و ه اخ قب مل رهاطو # يف حرس

 تعفرف ربسخلا قف يدوملا نبا مه مها 0 لاق شدح نع ليش يفلان هدول 7 يأف مار ْق ميغار الو

 3 تور قح يناقس مث ةوع ِس هللاو هده تااقاال ا ةولرع ٍِس 5 تأااقؤ ىلا اهسأر ةيراجلا

 1 تاع ىلعفا ت تاق كلحر ل 0 ناعما هللا 6: ص !او تدر ا تاعك هد علا 0 9 نا تلاقو

 ]| اهلتيهوو اموبك و كنلع نسال ايل: تلقت تع ذ مدخلاو شيحلا تارا اهلك ا

 1 يت> تحرب اه اهقتعو اهعايتباب 0 اميدح 000 ديشرلا ا َّتص 7 ىدنع امسحو ريئاند

 "| فاخ نب د#حتو شفخالا ناملسن, ىلع ( ينثدح ) انقرتفاوةلص هئماط تذخاو تقتعاو تيرشا

 ل مهار ١. لخ دال لاق ناورم نب لضفلا انثدح لاق ىوحنلا ديزي نب دمه انندح الاق نابز ملا نبا

 17 ةيواعم هب ماك ص اعلا نب كييهس ناك مالكب مب هارب | هك رفظ دقو ولا لع اقول نبا

 0 هيب نوم الل هل لاهو مالك || طفح نوما الل 0 هب هفطعت مو هم اع اهطخس ةطخعس ف نايف 4
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 ةيواعم هب بطاخو صاعلانب ل ب سابلا ين ١ لدعو هب كقيس الك ا ارباب

 2 لحف كقرس د توفع نأ ع تنأو نيْسّؤلا ريمأ اب ا هند ناكف مهاربا 0

 00 كناف داعم هد دع كيهس 0 0 كلذ يف كدنع ىلا ن 5 "لاو وفملا ىلا مهحراقو |

 ةليبآ نشا 5 راسم ديعس نم .كيلا ب رقااناو دم فرشأ اا هلم

 لاق نا زوما نإ تفلح ندع( يفرد: كت دقو معاي تقدص لاَقذ هم ركم يلا ايفا

 لغ مالك يدولا نب مهاربا نيبو نيمالا دم نيب ىرج لاق هبا نع قحسا نب داح انثدح

 ةددلم ةفرصو هيلاهح وف اهلقي لق فاطلاب مهاربأهي ملا ثمعإ ماير ا. داعل 0 دمع هيلع دحوف ذيتلا |

 تذخاقح اهب املع اعاد ١ ىنغو تاسبالا هذه لاقو ىدنه ذوع نم لودعم دوع اهعم ةينْعَم

 نيئمؤملا ا كدعو كم 1 تلاقو هيدب نيب ةيراشلا تفقوف هيلا اهب هحو مث اب 3 دكحأو ها

 وهو رعشلا ينغأ تعفدباو كل لوش |

 فشكتاف يلكرخ تقتكو «بفطللا هرب رهصلا تكف

 فلس دقإم ةفالخلل تيف 2 ىرخ يحاكي 3

 ف ةارعادل ؛لضفلابف *« يتاز نع كحفصإ ىلدجو
 همون مثكو راند فالآ ةسم# هل ا هنع يذرو 2 مهاربا ىلادس واع نك ل

 رفعج ين دح لاق يدسالا اص نب دعس ا لاق نايزرملا نت تلح ن دم ( ين ريخأ ) ةعم

 ةيراح ىدهملا نب 5 .هأربال تناك لاق يدهملا نب م هارب مدخ 0 تع لاق يح ثاهلا دخ نإ

 اهنع هئغاس نازي لق 0 ىلع هب راو> اهدسحف عض وم هسفشن نم اهل ناكو فودص اهل لاقي

 ايسر احلا ع اهو ملو هب متغاوهيلع كلذ قشمث اما ؛أ اهافجو اه اعِنَضع رك

 ناكو احيصف ظفالا اولح رعشلا نس>.ناكو عسي , رلا نب لضفلاةر>اصةللعم ا يبا معالا هي هيلع لحد

 ىفتلقو ريمالا لاح تف ىعدق لاف كسمأف ماياذن اريك رطل يا ىلامدل لاقف هب نأ أب ميهارب |

 ةدقل اف تاه ه لاقو مست اهايأ هيغل يلنذأ 3 اناس ا

 ففيربشت . اهلثم كللثم باتعو * كودص كيل تا
 فوغشم اهي و اهف * ًايئاد كش مولت ندمشأال

 فيعض تاي مب يوقلا الا * ادن ل ةعرتملا نإ

 تعب واهنع ىضرو هيلا تر 2 فورس لا تحو واسد اع هل تاسإالا مهأربا ندحتساف

 لاقةدمح نبىلع نبدأ ينثدح لاق ل وكلا مماقلا نبنيسحلا ( 2 ) راتيدتلاع فودش

 ءانغلاب هفخغش 00 ليحل تول رع 5 0 ةضيص يدهملا ن.مهارب | ضرم لاق قير يناندح

 ةعاش ا كرش ءانلا ادد فرخ 57 بتق رضح ن٠ ضع هللاقف هيلع مدنتبو هيففل فاس امو

 0 وايت أ اعل دعا يبا قرر اك تقرحأ ينيهف نيناحماب لاق مث ||
 نبدحأ نعدربملا ينئدح لاق يبك وكلا م ءاقلانب نيسحلاو ةمادق نب رفمج ( ينربخأ ) ءانفلا رئافد
 رادع :+ ها يضر نلاط. بأ نيىلع تيارالق سد 0 ١ عيبرلا

 حجي مطر رجب عم ووو يم دج م وسم < توت 2 هيجل جمع ومص اج ويس همجي عوج حج جماجم مموج نسج همس ومس وس مسج جسم



 00 7 ا اف
 ا ل ا ا ا ا ا ب سم سس صوم صصص ا ص ص ميسا هم ع ممم امس م م اص سمسم م ممصمم مسسسسسسمسسس تمص مم سما مس مم صص7+سمصسسخس مل ملأ مشل سس مصمم

 أ كلذ ىلع يندب مو انحا ىللاقف كلذ ىفكدنعاف ربعأو ركب فأ ينو كيف اورزثك أ دق سانلا

 ةارمتالا ديدش مقلاربا: ناك لاق هبا نع ب نب لضفلا نع ريا اذهب ي روكا ١ (يرخاو»

 58 نم هل لاقف مونلايف ادع ي ركل 0 نوع املا تدخ هنمعادللا قعر ِط فأن ىللغ نع

 و اهروبعل ينءدقتي بهذف ةراماق انثي يت> انيعف لاق بلاط ينأنب ىلع هنا ءربخأف
 مسوي اك ةغالب باوحلا يفهل تب 1 ا كف ةتوح] ن 0 سمالا اذو يعدب لجر تن اهنا هل

 05 دق نوماملا هل لاقف اماللا_س 52 لاق نا ىلع قداّراَم لاقذ كل لاق 'ي م 1 :

 اذاو لجو نعا هللا لاق كلم بواخنال ٍلهاج كنا كف رع لاق فيو لاق 0 3 كيباخأ

 .يكوكلا (ينريخ ( 0 دي كلا مىنتيا لاقو مهارب الجخ امالس اولاق نولهايللا مهم

 |[ ب ٠١ نامآلل تلق لاق هيأ نع يدبملانب ميهازبا نبدللا ةبه نع ةملسس نب لضفملا تثدخ . لاق
 5 ناف همظعتال معاي لاقف كلذ تمظعاف كءادف هللا ىناعج لب لاقف كءادف هللا ىنلعح نيم ولا ريما|ي

 ]| نم شيع يرضإ سلو مهدقف يعرج نا لإ تالا د ناجح ضان الو را امل
 1 يأ ينثدح لاق يدهملا ن , ميهاربا 5 هللأ ةيه ينادح لاق ةظدتح ( ينادح ) مونم يدعل شاع

6 

5 

55 

 ب

 هتانغف هب :ءأ دكا نيب 6 ع

 بسموص ٍْ
 بايرلاو دنه لأ نم * باضطاب لزانم"توقا

 فاكر زل 5ك داو * اياب ر ةزاطخخا

 / 0 بالص ةمدالص مص * مسانع اًضا رت

 || ةشئاع ٠ نبال هنأ طايس نع ينثدح خف نبا نا هتفرعف هعناص نع يناأسو نحللا نسحتساف لاق

 انأو 78 7 تونا نيح هلوسر ينافاوؤ كالت انتليل انفرصنا مث هزواعال ه- ءاع ترش كري / 0

 تاواننأو تءاصف ىلا بوكرلا ريغ ءيشب ةالصلا دعب لغتشتال معاي يتاحب كل لوق رش ىل لاقف كاتسأ |

 يب حاص ديعإ نم قر دلدتلا تيكروأ هلوسر عوجر نم ًافوخ ينايث كلا انو الف امام

 اهاظحناك ةيبص راضحإ ساق هند ةادما نلحلا كحد املف هب طاطرب ةراطت * يتايح معايا

 وهو ًارارع هتدعأف اهبلع هقلأ معاي يتابحي لاقف دوعلا | مدن ىف ةؤلؤل اهناك ةيبص ىلا تجر اق
 ناكعضوم ينالا اطل ىوت ا دقوه اذاف هتنغف هينغتنا امترمأ ل اين تننط اذا قع تريش

 ا ظ
 ظ

 : اا إف كاذب ينم اقيقح ناو هئارسم اءاط اط هه دانة ديخ تديح 0000 ناكو' هنق

 0 قرا نم ترش ” لاق مئركس دقو اهي لع ل 0 ل

 ع أ د حفطت ةلجدو لاق ةلحد يف كئاقلاب نسم اال ةثلاثلا ةرملايف هيذخان منال هللا دهع ىلعو ةر :

 |١) ةلوقا مك هلوقنال ةيرالا اذإو ركس دق وه اذاف ةصقلا تاماتف عي رلا يفكلذو نيعارذ وحن 1
 7 ا ودلع ةينعأ تن 15 رع ةلورق اهمديف كرشاو هموي هيلع صغنتيو ةهاد هللاو د ًادبا

 ]| يلع اهيف هديعا تارم ثالث تضقنا يتح هددرا تام>و هلو يه تناك امك هتيننغو هلوقا تنكام
 : : ناك ام يلع هتنففن آلا هباه اط تاق.تارملا ثالثلا تضقنا املف دم>اىنا هّتيراو هلو يه:تناك ام
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 َّك رماآو 0 ةسسق تباطف تأ رود ثالث أعم هيددرو نينم“ ءىملا رسما ديلا قا تلقفاط قو

 قيجادتك نب قل رد نبناخر ط نافذ اذه للك ينتل دقو ةظ>ح لاق مرد فلا نيثالث َ

 : وهو هتدنغ انوص نسحتسا |
 د

 ا ال وكشا 3 | يدا نداقلا يناعا

 تيل يباد, ايناو « قاوءافش رهأ نار َ
 0 رك وك ل تكل سر لع اما نأ شا لمر هنو
 اهل عقب الو ىنم هذخات الف هسلحم يف نوكي نسح 'يش لك ىنيطعإو يلع عليو يناصب وهو اهياعأ] َ

 توصلا اذ_ه 6-15 ينيطعت ام ة م تديحعتسا هللاو دق ريمألا اهم هل تلق روش دعب ناك امن 1

 اهءلع كنا يبا الو 39 تاقو ىدهملا نب ميهاربا ثبادح هّسدح مْ ةيهز هذدحات نأ ينامعا دقو: َْ

 لاقف ةليح هيف الو هلوقا اكان هدا كل انحو سدلو اعيمح صاخشت ىح يه هلوقت 5 انا هتاقل | 5

 نب ثرعا نب دمحم ينثدح لاق ميهاربا نب هللا ةنه ىنثدح لاق ةظحج ( ىنثدح ) اذا هعدف ىلا[
 نواملا ةرض اموي يدوملا نب ميهاربا يتن لاق ل

 د ئ ظ

 ساملاو عاسن الا يذ ل>رلاو # 7 صاضلا اذا حاصاب

 يسعام لثم حبصتو امير #2 هعطف كَ :ف راهتلا امأ ش

 دقو لوا لقث هبف دسملو لاق يماشولاو سنو» نع لبق تفيقح كلال نع نك نيذه يف [ 1

 كلام نحالاو ربخلا يف ريخشب نب ثرأعا نب دمح لاق نعالا ىلا اعيد كل ل نحل موق تبا
 مها ربا يل نطففهذ>ا تيهذون ومأملا هتسحتسافلاق ريخلا يف اذكه ءراصق نم وهو حمسلا ينأ نبأ َ

 عنصي وه ام تملعو ءان هاا يف ايامي اك ىلا هدناوزب ىزرخا هلم صقنو ةرم هيف دز للا ٍِإ

 ع س نأ مهارب را نأ تيار نا يدا نوماعل ماق املف هتكرتف |

 ا د لوا مهاربا اي هل لاق داع املف عفا لاق * سنءلا ىماخلا اذاي حاص اي :.

 نوماملا ركسو ساحل 0 هينغي ناك 5 ىلع هاقلاف *# سنعلا صاضلا اذان حاص اي * 3

 0 ا ه> مت جرخو 7-8 هب ناتلا قذحأ تناف نآلا ثم ميهأرب .ا اي ىل لاف ع

 كرخافيال ىلثم كل ىلو ىلع ل ةفياخلا و ةف.اخلا ا ةفيلخلا نبا تنأ كس 2 ضرالا ||

 قوم يناقيتساام هللاو كنم القع 0 ايندلا يفام دمتم ا, ىل لاقف توصب كرئاكي الو ءانغلاب |

 ينطاغف كلذل يناةةساف هاوس ن م هدَقُف تح مرجلا اذه نم 1 كلو يح ةلص الو ىل ةب

 قرط وهم سانلارفك أ اذهدمعاي نومأملا لاقف ىل لاق امب هتئدح.نومأملا ىلع تلخد املف للف أ

 هب نض ىذلا ترس اذه عدف هنحر عطل الو هنع ان وفع 0 53 لعربكيسال ىلا كك َ

 ينأدح لاق هيوروم نب مس اقلا نب دمحم انثدح لاق ىلع 3 نيحلا ( ينثدح ) هللا ةئمل ىلا كيه

 لئاقلا تنأ كلأسأ هللاب ليعدل تلق لاق ديزي نب دم

 باك مههئماثو اموي 1 ويسح اذا # ةعبس فيكيلا يف ب قيككل لوا كل
 1 سم مس م سمو مح هس ع سمس سمسا سم بج م ويس ير بس بسم ع صم

2 
2 



 الا

 || نام ن 2 كلذ ' ينافاك يدهملا نب ميهار ا 0 نم لاق هلاق ٠ نه تاقف هللاو ال لاف

 ثرحلان بدهم ينل دح لاق ا 0 داو ايد لاو لد سم كك دوه 2 0 يمص كد طيشمل ءانإ

 ا 2 باس 2 الذتم هياع لذخد 4.م دانو يدمهملا 0 ميهاربا ن ع كوم أملا ىكر 1 لاق ريخعشلا نبا

 3 ا وعامل لعأَو داو ل دف 4م 5 نع ريكلا باس 0 2 كاما كوك ءآر املق مر

 ىنفف 007 ًأدتبا مث علخلا سدلأف هيلع عاب ْ
 ظ

 تل مدقفي ال بهز ان اه ده ملأ 0 ند ىلياخ
0 

 1 536 ا نعوام 1 ءاعم ناف عازر مويلا نم
 ٠ ميهار | ينغف تأ ندحأف ا ءاسأ ناك نا ما نومأللاهكلاقف تاع اواتاما مههارإ هل لاقف

 أ نيب يلا ريمأ اي م عار | لامن نادكلاو هداف ن آلا دعا قرامل لاق هنم غرف املف توصلا

 ! | قراختاب كلثماعا لاق 2 0 ىلإ تفتلاف امهننب ام دعب أم لاق سصمالا لوا ىف هئبو نآلا توصلا

 ا هرهود> ىلا داع ضن اذافهنول ل رابغلا هيلع طعوس هلع هنع لفافت اذا رخافلا يشولا تاولا لثم

1 
 ةداتع ا ل111

 '00 ا فمستلاف يدهلان:ميهارب إ ةالوم ىركلا ةيراش يف :هدح لاق ةمادقنب د نب رفمح نيا 1

 '0 اانا ر> نم ةقارح فرط ىلع ًاسلاحديشرلا ىدي نيب تنك لاق ثدحم يدهملا نب ميهاربا يالومأ]

 ا تسدلاو هنبو يني حمر اغشلاو نمسلا لود نودادملاو ةياقدوسلا ىلا اغاب دقو لصوملا ديري وهوا

 )| فا لوسر مسا 02 تاق كدتع ءاممالا 0 ان , ىل لاق مث ةب هد را 2 هجوم

 ١ 1 ةلفداممالا 8 ام لاق نيئمؤملا ا مس 2١ نوراه يلف هده“ ىث يأ 3 * لاق مم هيلع هللا ىل<

 ١ ا اذهمؤشب هلتاقف ن ملا لياخ م هاربا مسا وبها نم لأ اذو 5 كحيو لاق مْ ينرجزف 3

 ( 00 ل موه 0 ع الا نبا م ,هاربافلاق رانلاىف حرطوىتام دورك نه ىف | مسالا

 ش ' اا ريم كد زأو ةرونلا با رج نار 0 همسأ ةفرح تلق مامالا م هارباف لاف هلحا نم

 00 قطر هلل

 ِ | نحبسلا هم هيلع طقس 0 نب م .أوهعو لق نسح ن , هللأ دع ءنب ميهأر .او 5 ديلولا نب ميهارب |

 ع [امواظموأةوذقموأ ابورض.هتبأر 7 0 ا لقالا م الأ 56 يحسا 0 هللاو تءارافو تاش

 م .هار 5 كليو داعأ مث كليو ميهارب اب له 00 احلام اك ىح مالكلا يضقنا ام مت

 6 امنالا يف هلو سيلأ اذه دععل 5 يش كلىبأ هل د تادف لع ا ميهأ ربا اي داعأ مثدم

 ١ أ ديعوبأ ىف غد لاق ةلظدح ( ينادح ( هيلع قلقا يح هللاو كدعضو مالسلاو ميهاربا نك مأشأ

 1 قحبد يفأي 2 هل لاقف برش وو نوال ىلع 3 نب نسحلا لخد لاق هسا ص يماشطأ هللا

 [|نأبحم نه هل لاقو هدب ا اح دق هذ د لو تت رم الا نع ايا اب كيلع

 1 افرعنا اذاسا وسو ىلحلل عمست #* هانم معاي هنغ نومأملا هل لاقف يدهملا نإ 2 كلل[ هلاغو افك هل

 ى

35 

1 
 ا 3 مقوس هلأ مها ربا نط يع نوعا بضخ طالتخالا 5 ءادوسلا ن و 0 ناك امل هب ض رعإ

 | ا 0 ةأو هريغ كا نّةح ام هللآو همحتل هللأ قاخر 2ك أ 1 يك الا تيبأ هل لاق مث

 ع ها لو جددا لل دل يارا كوول كا ةظ رالحألا اما 0الإ ج ةطري اسما 77 11 < كا 2 هب ١ ض رحأ نأ قل 00 كنع هللاو توقع 6 هيلا كقيس مل العف تاعف هنع توفع نأ : لاقؤ
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 نيئم ٌوملأ ريم 1 لاقو اقل ار تنوذ ءانغلاب كيلا هناعإ ن٠ تفنأ وأ كلغدالو كدي عدن 7

 ينخدحلاق يك وكلا مسآقلا نب نيسحلا ( ينربخأ) هنع ضرعأف دامس تساو تننظ ثيح بهذا [
 مداوهلها ىلع نططاو ءانقلا حا تنك لاق ىنأ نو ءءأ يدا و ينأ نبدمح اني ريرح ||

 يم« وةيساملاب اب هب تقحلف يف قا مالاس || ةنيدمنم هحورخ دنع ىلإ مهتمملا هجوأ هب مهحط ٌ

 يدينمىطوس طقس يتح ىلهذا انوص هدنع تعسشو قروزلا كر دق هتديسوةةلطلا 000
 كطوس تاه يعالغل ت 0 0 دك 00 ينوذرب ىف قع دقو تحتحأ مل مهب عشا مد

 يلا تاخدو يهخو يف ناب. يح كح طا ىتماغف انعلا اذه تعمس ال يبا نم هللاو طقس لاقفأ]

 ىلا د 1 ١ 0 ام ىل لاق ينآر املف لاحلا كلتب مصتسلا|
 ىننغي ناك ميهاربا ىمع لاق كينغي ناك نه كاذ لبق هل تلقف عاملا ىف انيلع نءطلا ||

 انام ناك ام دع دحلا رشنا *# صفحلا نمليروطلا اذه نإ

 اذه يف هنعدأال هّللاو ىلب تاقف هبهذم عدب ال هنا رعا ينفذ هللا دبع وبا هعمسيل مع اي هدعا لاق من

 نع مضل خرب تادعو اهرذعفب تزف دقلف معاي كيدي ىلع هتبون "تاكا 0 هيلع كمال 1

 ين'د> لاق ىحاطلا هللا دبع نب ةحاط ينادح لاق ا دع ها ينادح ) اننأش ىلا يأ 1

 المحب !اوج ينيج ءهافدردحا ىلا ىأ اةراع ناسا تفك لذ ا نب مخازبأهل نيسحلا |
 ا تاقبط رمشعب عماج نبا نم ءانغ نجا رمز امها ربا ناكلاق اموب هياع تققح يتحاأ

 لاق مث لاق تاقبط رششعب ينم ءانغ نجا يتبل مهارباو 1 رشعإ ىلسوملا ميهاربا نم ءانغ |

 ريطلاو ش>ولاو ىنالاو 0 16 يدهملا نمومهارباو انوص 0 ءانغ سانلا ن ب 3

 لاق ي* نب ىلع نب دعا ده ينثدح لاق محملا نوره نإ لع ( "ندع انه تلم نوصل

 لخدف اسلم امون توشا لاق يناحرلا 1 ن دج ىيدح كوش ىلا نإ لع ىذا تكي 5

 نات نانا الا لدي تلفن ةادملا ندا نأ لق كك اييلصوملا قحسا ىل لاقفمالغلا ىلا |

 تام ويذيبن ىىءتامح دقو ر وكبلا اذه تركب نا ىلع كلا قوشلا ىنام+ لاف لخدف قحسالا| |

 ةريسي ءايشأ رك ذف خمملا يف امع هتلأسف يشخلابط توعدو الهأو كب ابحيم تلقف كدنع ماقملا لك
 ىلع خابطلل تاقف ةعاسلا هاه كلذ ريغ را ام لاقف ا جاردو هاي ءىطو ىددح ةمطق اهم ش

 قدحساريمالا لور لاقف يجاح لخدف نان فنجال ذا ىلعو هعم لك الا ىلع تامعو هراض>اب |
 قحسا يللاقف لاق 0 لضفاا نب دمع ىلإ هب نيود 1ك قأار ذ اذاو بابلاب ميهاربا نا

 ذينلا عضوو هيلا يراوجلا جارخاب مداخلا ىلا تءدقف لاق لحم نأ ِق دهمحاو هللا 0 7 م 1 ظ

 ناةقفص سانلا رسخا انا ىسفت يف تاق الياق ترس اءاف تكرو ت>رخو باس تدسساو هيدي نيب

 ديربامعرداالو يمصا ا معاربان قالا شو ىلا ف نب قدحسا تك ١
 يندحو كنال وقف يضغعو اهرد نيثال# دا كاف وهامو لاقري> يف كل له قلارفلل تاقف ئه 1

 ءركلا تعرسا قتلا ىكلاقف تدجرو ام هل تاتحو اهرد ننال هللا 1 منلاق ءاود براش |
24 

 ىراوخلا جرو انناش قف اننوعاف هم تاكاق لك ا ناكو تساحف تقفو لاقف تءءنص اميهنريذحاف |

 ( ملت - يناءألا 2 0
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 وهو هر 2 يدوملا نب ميهار ١. توص ص يت> نينغف انيلا

 م ل اهرمأ »+ ايالاب بحلا ددجح

 ” اةلاسحا ن بو ست هلثم ب رط كر ا ع ٍقحدأ ب براطف لاق ىناثلا لب ماع ند 07
 : هفو هزيمر 0 قدا برش يت> هريغ ىنغأ ال عجأ ائموب 30 لزرملو هتءف 00

 || انبىلصف انب يلصي قحسا ماق ةالص ترمضح اكو الطر ريشع ةثالمث هبرششي ناك يذلا شدشملا نم

 ا لزني لضفلا نب دمم ناكو لاق توصلا ىلع نيلطر ىذِس نه برشف هزيم رطاق ينف دقو ةمئعلا

 : .ىحينب هللاديع ا هل وتفلا لضفلا نيد زرو دقو يدوأل رش لع لوم 0 ءانالتلا قوس

 مد توملا اذه ةيسن #©ه

 اريسي 1 اور * الب بكا ددح

 1 و نلقاك
 ا اعمالك ىو اقر ىلا للذ
 ء 0 > ريغ# يفأأ بح نم ىل سي

 | نب د. ينتدحلاق ىلودلا ى2 نب دمحم( 0 ١ لاق“ يلا يدها نب ميهاربال ءانغلاو رعشلا

 ىنثدخ لاق دا#ح نب رك

 ' ةالذةملعأو هيعواطف 'ي 9 كدا ا اط تلاقو ةليمح ةيراح هتءدخم تلكوف ءاسنلا ص هلغا ضع

 | ناو هر ادقم لخف 1 تلاق امب هءاعت الو ماظعالاو ةمدخلا ىف هقح هيفون 0000 | عستي

 الد 00 نهاد مشلاو 0 ل باهولا دبع

 لاَقُف هيدي نيب ضرالا ت تامقف اهدي 0 لبق نأ 1

 هيتلقم نم عفاش * هنلا ىلإ اعلا

 6 كلاس ءودك ددحج تالج أ ىذلاو

 هيلع يداح ري _# ؟اام كهحو نا

 هيلا ناسحا كيف تلالار زحو فن ضان

 ظ ل ىدهملانب ميهاربا ينذ سهاطيلأ ن 4 كو جزطا ةقيرطيف ان كلذ دعب هيف لمعو لاق

 ا هنع هغابو هفاخ ناك دقو حيطهمنوماملاو

 ىنعاهب : ىلوو ام 93 يبرهدلا يوه # ىنم تيهذ دقو امدلا نه تمهذ

 ا امه بطف ن د أ دب ىلع ميهارب اب كش بهذ ال هللاو هل لاقو ةعمس امل نوماملا هل قرف

 | ل دخ كدم 0 يال ناوحوا و لدعهيف كيلع دهشيي ادع ثدح نآالا كما نق سعو لج هللا نإق

 هللا ءاشا نأ



00 

 ينعاهب 0ع 2 صهدلا يوه ينم تبهذ 0 :دلا نم تيهذ

 نص ىلع أمس كل أمس ف نا #2 ةسش ل كابأ و كب 1 ناف

 جرخأ ا يدهملا نيميهاربأ هلاق رمشلا اذهو يطسولب ليقث ينا يدبلا ,نب ميهاربال ءاننلاو رعشلا
 0 ال نأ ايِطرس دقو ليوط ري كالذ ف هلو سرا نه ذل 0 نب 7-50 5( ىسعدتلا |

 لوش ةديصقلا هله يفو ا || سدح نك ناك امآلا هرابخا

 -- : تافو يكلم اه تلل> .* ةعيدخ تناكو ىدع ىتلفاو

 ميهارب | كات نع 5-0-0 قدس لاق يصل نب ا قب ىندحو ىهاط نا ن نبا لاق |

 >> ب رطف دارا | ينكي ىهاطل نيك نوما ةرمض#ك و نسف نوما كنع 2 يدجهملا

 نك

 بنو

 تاتقولو هللاو هلقأ 0 اعف هيل 0 نو.أ املا هيلا رظنف هلق مما ٍفرط نشا ٍْ

 ضع توهس لاق 5-- نإ نك ىندحو صهاط 2 نا لاق 8 راطالا ا لاقو نؤمألا مست هيلع ظ

 عمسي نأ نبحلا دارأف نومألا دنع لبس نب نسملاو يدوملا نب مهاربا عمتجا لوقي ا انياحأ '
 ءانغلاب مهاربا رهشي نا كانادير ندحأ برغلا هينا توص ىلقحشا ا 0 مهاربا ن

 ضو و كلنا ىلا تفرش د ىلحال عمسأ * ينعالا تدب ميهارب الاقف هب ناو ٍ

 ةينغم تنغ لاق مجنملا يي نبىلع نع يدج نع يم 202 ا ين نسحلاب لا

 هل لب اح انأ م هاربا لاقث # ارس تدغ اقون يأر نما * رضاح يد ملا نوعا ١

 ) ني ديصلا ىلا :ريخلا يف نوضعي ةطإر نب ىلع دلو ا لاق ريمالا اي هتيأر نا 1

 تدحرخ لاققير نع ناكل ضعب ىنثدح لاق يزيعلا لباع نووي ن؟دد> لاق ىلعن نس

 يف هنلل عنص دقو يدوملا نب ميهاربا ينم يديسالا ا 0
 يرشملا 3 اهعلاب كاوسف * ىرتشت ا 4 رك 1

 ردكم اهاذبا نمل ندع ا ةحدنص تعص اذ

 ةيمحكالاو ةيراش ىلعتوصلا حرطي وهو سنك رادلا ىصقأف حضالارعإا ةوراكلةيرا
 ءاكرلا تعطق تكيس املف تكس يجن ابلا نظنأو اهثاكب نم بحأ تلمش طق 4 ْ

 ياو نىك نيسكا درر 0 0 عبط لكل هتوص نسحب هتبلغ ن م اذه نأ

 أ 1 ارش ةليإ يدوملا م .هار 1 ينَع 0 هبا قَد قحسانب دا نع نضر ناو ” ١

 وهو ساو 8 رعش يف هس :

 نكساا ىلع لب اهبلعال * نمدلايفحوتلاريثك اب
 1 تدحلا اًكاذ 8 ةدحلو قاف

 ةباغلا 2 1 ىلا ينت دل دق ا 1 هل م .هار ١ لاو قحسأ لاق رامد فاأ ةناماثب هلرمأف ١

 ب دلع ىور دقو قحيسا 0 اذكو ركل ن صعل جا رخالا يه له م هرد فلآ تلا نار

 هس سس ا ب #ذ#ذآ#آ#آ#آ 2ص مما ]1 ]111|1 1 1 صطصكايييلياللللملاملمسشساسُسُساسشسُسُسُسُسُُْسر//لزضم

 - 2و يرعاها اج 0 ١ ل ١ + ضارب وز 48-4 ع

 "يي. 0نرضل 005 ايش مدلل ١

 ميكس ديا صحا

 1 تن كوع وت كاع سكن نب وج ا م ع يس ودا وو و ا



055 
 4 يع فوط يتسا

 | يمع قروز اورت وأ لال نيا رف كز اكاورا ال كاع هاربا نع 0 ها رشاش نأ ا
 |١ ىئامطا هللا ا لك د ناقل و نه لع 0 1 ) قر ) لياد لاع تفرصلاف ريئابد

 : نه وح م هارب 1 كاَقف هب 000 نطل ر 2 9 0 ا ىده 0 7 ا 1 لاق لاق هلهأ ن ع

 1 أ اعاني أ مقوأف كلذ ا ل لبطاب 0 نيعلا َنَع صقن هيف ا كك ا م اكن 3 ديححاو

 1 نيمالا هل لاقو لاق راسلا ىلع نيعلا ةدايز مم انيري كلذ 2 وهو درك لا نأ :رظن نكن

 ١ الو طق اان 7 ىلع تءضوام نيم ْؤملا ع كاع سعر كلا ا 0 معاي هناولخ ضع يق

 ||| هيلع ىدب مو ىانلا ف خفنم يف َد> ىدوملا ىلاوم نم ةالش نينمؤملا ل وعدب نال 1

 ش نمار اس عبجأف هه ا 3 وطا سم اءاككف م هاربا كسمأو اهف 5 لع ىانلا دوو ةارمااو

 0 ا لاق اذ كح لاق سا نوره ن قع ل ىو ( كرد 0 هلل ع هنأ ىلع رصح

 ١ 0 ينغ اذا يدهمللانب ميعارب ا ناك الاق يماشطأ هل هللا كيع 1 أو هللأ ديع ندهللا كيسع ينندح

 اهلاله نافارسا 0 ميك د 0 اح || نم نوسمطت له

 : ”"ضرالا هنم لزلزت اي هعحرو هيف هقلح نه * اهلاقذ ى نا اهغلب ليربح * هلوق ىلا غل ءاق

 8 تناك لاق :يماشطلا ينئدح لاق رسما نبهللا ديع ققدع لاك شيرت ة ميهار 0ك

 ليقثلايف مي 00 0 يدهملانإ ميهار .او دادغر م ةءمللا يدي نيب ةسلاح مول تاد ةيماش *«ملأ

 يديسأي مصت ةءءال ميم تلاقف ا ميهاربأ اهلا || راشأف * هقرا وط ين ةبرتعت فيط فئيزل # لوالا

 ميهأ 0 ناك املف هيديعتال اهل لاقف هذ ا ديرب هنلأو توبصلا يديعدديا ميهأ رانا

 0038 هةتالم" نساك زخم 2 ا 0 ا 30

 ا اطزنم يف ميمو هازنم ىلا لالا ميهار ١, فرصناف هنع ةقاغ مهو مصنع محلا 0 م

 | يراوح ضعب يلع توصلا اذه حرطت هو قيرطلا ىلع ةفرسشم اه 00 يف هو اماع هّقيرطو

 هتع رقمي ةرظنملا با ب رض م تودلا ذخا تح لواطتو هتباد ىلع ةرظنملا ىلا مدقتف مشاه ىف

 كد الب هانذ>ادق لاقو

 5 م: توملا اذه ةبسن جم

 هقحاول تنحجح رام 2م :ااذااوده 3 مقاراوطا 3 رثخلا تف ط بذيزل

 هقفارممرد 500 فيطل *# 1 وعلا لل ف كك

 ا هقراعو هاتفا هناك »+ ث رثو لم وهللا طاسام اذا

 || نع اهارحم يف رصنتلاب لول ليقثلا ند طسوالا ندتقلا ن“ هك دنع ءانغلاو ي ريحنال رعشلا

 اس يس هاش لا ا

9 “2207 

0 . 7 ٠ ١. 

 || نوره نبىلع ( يبريخا ) يئاشهلاو سنوي نع رصنبلاب لوأ ليقث فيفخ كلام هيفو قدحسا

 | نا ايدكس كلوش ا دوم ند 1-2 ناك لاق صهاط نب هللا دمع نب هللا كد 6 ينادح لاق

 ا لم ءافلخإ سااحمع 00 31 0 كالذو ناهي ءانغ 1 0 5 0 1 ها ربا

1 
 يي

 ف 9
3 



3 0 
 ا. جيس تح + دوم ١ حب وحل ولع ة جرب عج وطاولات عج قصص لج 5 وكت ص يي ود فصوص وح »ومو بو دعم وج عب حمو حجم مس سد صحو ةوجعت هس ع حيومو ١

 ةعملا نأ نك عضوم برقا نم برقو هدب يفام كارتالا دحا راكلاو راغصلا نهملاو تاعا

 لغاشتلا ىلا اومحر هريغ ينفتو كسما اذا تح ىنغي مادام هيف ناكام ايهال هيلا ايفصم لازي الف

 هل نطفلا ةداهش نم اذه ل اذه نم يوقا ناهرب الو نوءءسام ىلا اوتفتاي ملو هيف اوناك ا[

 رفعح نب دمج ( ينادح ) هل دايقتالاو هيلا ليملا ىلع اهقرط بعشنو اهفالتحا عم علاب ءطلا قاشاو.| ١

 دحال نكن ءاشا ينل تناك م صتعمألا تاك لاق دكا نب ميهارب 1 هللا ةيه ىنتدح لاق ةلغلا

 تنام تاك ة سانا تلف 0 ةيراش اما لاقف ةعمعم اميصازو ةيراش تلق 3 امو لاقف اهلثم

 تلق تامف اف لاق اهنم فرظأ الو نيلأ.الو ارجو نحأ ري مو ةفونكم هتيقاسو تلقاذاكو 0
 دعن اهرمح تلق تلعف اق لاق ريش اهنم ةيطرلا لوط'ابطر لمحم تناكةلع تلق اذامو لاق

 ةلمرخ وبأ هنيف ىمحح لاو ةعابلا لاق لسف امو لاق حاضحضلا هدق تلك ١00
 اهف 0 ترف يتناز> لأ دعو فظن و للسغق ىلزتم ىلا هب تهحوو لعفت ىل هنهب كَ هلال 3

 ىل كوش وغو كلت للا يي مئانلا ئرلا

 ارح اعرتم هواك هب ىلع © تدغام دس امد يح احضخش عرتبأ ١

 اريك هلعاضلال ف ناس الف # ”يترشو انوا ىف ١

 قف ينمردقت 00 نيبو هيب تناك ىلا ةظاسملا امأف تربك ينبح حببصلا قرفامو اه
 تناك نا هتح مال ميال نساحم يرحب يرحب امنداره 5ك يوافق رطل قحسا ريخأ]

 سامحلا لضفلا 3 هناطعأ تانك ْن“ تنعي كلذ نث قبقح كلذب هال هيلع بيع اهي رذعو هلا[

 ل ميهارب ال باوحو هلطذ هةر 5 يف قحسا طخ هللا همحر ةباوث نب دمحأ نا ْ

 دقو ام فاد نس 1 514 | ناك طا ناك ول هنأال هطذ هنظأو فيض طخ هرهط يف يدوهملا ١

 ءانثا نمد دحوم ناكف هثقب تذعسلو نأ واو ءادكالا لو 1 1 بهذ تاكا و بهذ ْ
 َن

 ف ديسو 0 0100 عضاو تك رح ل كل انك يف تبت ل ادؤ تاس قدس

 بيخاو < ١ وس ا لن م هللا ةرهحر ينأ ىلعو ىلع دحالوأ هربغ رز تو 3 لهو كلذ تدقد ا 3

 كلءادق 2 تاج ك1 ذ امأث هللا اخينا كلذ هللا قلي نأ لبق تومأ نأ وجسوأو نول ْ ١

 قا ل ا نيكسملا نأ ااا 0 ا ءالاوأ قد ل ةحاحلا 1 كردق هللأ ل دقق ةعائصلا :

 كباب كر ةال 5 00 اركش مكل الا اهدرأ مل يناو طق ةعانص هيف نحام ذآ[ ||

 مل كنا تل دقو م ناك ذا هب ينايعل نأ دحال 00 7 1 كلذ ينايعإ ذأ ىف سد 1

 له ا ةييصأ نع ىلع 5 ةيلختوأ 0 1 يح را ل ترب 7 ك 5 ا

 امو فا ا قركسذلو امهملا يني رقت كنا وأ انولثم كدنع ىلا نال اء هبال | َ
 4م ضعتمأو ةيفاطتلا ند كرارف ءانغلا نم رفأ ناو فرب قطن | الف سرخأ نأ ىلع نآلا ||

 نا ير ا 3 ينايس ف لا كءادف تاعدح ىو ف . م كيلع ىني نم كضاعت 5

 55 نك بحا مف ةريصل ىف دكر اندأ َْكء ادف تامد 1 5 56 كريغ باس ني انيق 1



 ك0

 ترفظ دقف تلق اك ةر طانما نع ديرعتو ةحملا نم رارف اذه نا تننظ ناف هيف مالكلا كرو

 0 لدَس نأ لفاعل الو هنر 35 هن ذإ موال اع ىهلتت نا ردال ىغذيال هناف الاو جريحا اما ىلا ثرصو

 نم هللا همحر ىنا هلاق ام ناو دعب اقسم اوجد "فلا باشالهلءاو هدمحمال نأ هدئعام

 ةياغلا ةعاتصلا هذه هملع خيو هّنُق رعم قَح هردق فرعي نم ا نه يري نا ينم 0 مهنا

 هلم يظح كانا تادح حا لهف هان تادف فللد 1 لازام قدص دقف ك 1 يي ما

 ل هلع هلذفت تح موقلاضءإ يفيذرال ع واسإ نك نم هيف تيواس نأ آلا

 اهب جتحتو اهركذن ةيقاب ةدومم ران آل ظفح الو ةمدخلاو ةيحصلا لوطا ةياعر الو هب ةفرعم كدنع
 باوصلا تيخوت ينال هيلا ين.ش اه ىلا ينيشو هب ينعضت يذلا عضوأ اب ىنعضت هدعب نم انا اه م

 مدقل ةمادتسا الو فاخل ةنايص الو فلس ظفح ينع كعفديال ةدكانملاو لذيلا يف تدهحاو

 | 314 كف رعم نم كءادق تلعج ىئرا اق هلوقا نا هركأ امتءالو الو بلطت ال ةعناصم الو ملام

 السنا كءانف تامح عنصا يك كاملا هلاوإ كارما ابل كيلطتاو :تاردذملا عرفا نول

 انلكح او كنبرطال تحرم ناو ىل ترفط تانك ناو نددك تماض:ناو ين» كلذ لبقت م

 00 ردهإ كلم انرق تنك ولو داو ا يبيصنس دكتور كنا نب 1

 نب دم<# لح 0 يايا داس عون بئاصملا مظعا ن من كب دع ن ؟رهيارشلا كلذ ناكف تليف

 تحأ فكف 8 0 عشبال يلا كءادف تاءح 1 0 نب ورم دنع يف هنلق لوق نغ حضاو

 نم رم لب ذوعأ يفأ عم هب هيلع كريص نم بجتاو هيلا رظنلا نم كل ىنرال يفاو هل نكد نك نادم

 نيرانيد هل بهاوانيد وت 0 ب كلذ ىسش و كتي 5 ! هلث٠ نمو :هنم اذهب ىف تبعو' وأ كلذ

 لعح يذلا هلل دخلا ىسفنل ا 2ك تا زك أغا قح نيوضب يف تنصح هل 0 وأ ظ

 000 اللا هناوكأر نح ليلقل لقتدم الو كناجل ردصتتسم رثغ هلثمو اذه كنم ىل

 ماظعالا نم ىدنعام ةلو باتملا رثكو باتكلا لاط دق كءادف ينامحيو كءازح نسخيو' 0

 5 اعلا الو اهم 0 فال ىلا ةعاو كدنع امرامجا نا فاخا ال نذللا لالحالاو

 حضاو نب د.حم كلذ ىلع 0و هن 5 نا بح ؟ راق لاو ةعلدل تى ام م ماس يف ةعاطلاو

 كءادف تاعح تاهفرسكتا الاو ةدئاف نم دبال-نكلو جارحلا يدؤأو ترس: نمد كل كيذا

 كسيلع ينريصو كر« ىف. هللادم هللا ءاش نا ةماقتساو ةح دحاو كناف فوتساو فواو ذخو

 00 00 هوان دم هارا باوح ةجس) كءادق ءوس لك نم قامجاو كلق قمذقو
 كئارو نم ملكتا نا اماف كل كلذ نم بحا ام هللا يناطعاو كيلا اهقوسا الا املع كا ردقا

 0( :ىلعو كابو 101 نكلو كالذ ٠ نم هللا 000 5و 0 اذا انأ ف |( ةلقتتسلا 5

 مهيد 22 الاح ردقل الالجا كيلا اب بتك امو كل اه رث داء شأ ىلع هبدهشتسالا س

 اتا لع كنب نأ رسارأف ةوجرلا 3 ملع هب هللاو لفاغ هنع كنأو م تا, لثع ا

 يفافا ءاع اهدورو تدعو ينلا دئاوفلا اماو 0 اهاردلا تالجكو اك رايح مف بعام كلا كان!

 هيف كديفاو ه ف هشدتش : سا انطق هَّق ىند>و الا هيف ار ظناف ايش يندنتال كنا قاول

/ 00 4 5 
 كريو ّ > 2 . 57

 1 7-0 + زا تدل ين . 7 2 ظ058 2 2 11

 سل امل يمس يسسسسساس سس هيي تسال سس بيسي سب تا ااا ] | | 0

١ 



 ( انك )

 .لوقت“ نينفملا -.ساراو روثنملا ءاطاف' كري امأف هنمرثكا كش دنع دحتاالاو ةثك» تحلل امو ||

 كمصخ محفنل 3 0 او.لاوق الا تنير كقذحي جتح 1 *.ةعاتضلاب كتريع

 تعل لإ كل تلف ىكلوال كلم هيف لخاد انآ امو: كلا سا كيحأ تكف كد ىلعتو

 لشوتم كالا رد نما ليج للا اع كادع لع و كعزاني نم |«هدعا ناك ول ني نالفو نالفك

 فاصنالاب كلذ .نكلف هيف هرظانن نم دحح نا حي اه هرطان كل بحاسك وا ك0

 دقو يلوق ىنعم اذه لطابلاب قا دزل ةلللاو ةفنالاو ةيملاال هتاطخأ وأ هتبصأ باوصلا لطو
 .يطخي هفاذه ىذلا باتكلاو ىلدهشي يدنع وهو كباتك ينءاحو رفمج انأ هيف كيلع تدهشتسا
 ”هيشتلاب كي .ءأل تك نك كلن رق تنك ل ىردعاف هب ىنذخو هيقام عتق ىلع هدر ل كالا

 هسيأا نا نى دهشت كنآل اذه نم ردت -ءأ تسلو يسفن ريغ تاه> الو يأ ريغ تبعام مم كل

 تلو كتم: لهجأ ىلاذا تنأآف الاو دنع ا كملع ىبفكف ةحح الب ىيصخم نأ 0 ١

 كلذي نء مف ا عم نيكو نوعرف عع يءو٠و 2 1 عم راثلا هللا 5 دَمُد امهعم 2 ل

 يب عتمتساو ىلوقل فيرحتلاو يل ةطلاغملا نم ينفعاف نسي او ةنوعرت ل ا مدآ الو يسوم

 .كصقس م معتام 1 نا يريغ دج مو اقبح ته انحياو تيش ليش 5 تنأ ناف ةقداصملاب ضتحاو

 هرك دام الإ: تدراام هللاوال كافش هتءوفتسا ناو كافاك هتءهفأ ناو كندي كح زك أ رع ناو

 ينود كل يه ةدحاوو لهاج ريغ كدنع انأف ىناهحتال كنال كلذ ريغ ىف تننظ كبسحا الو كل

 اغارآ قساهازأ الو 7 ديما هج اقيش ةيولعو قرا نو عمسأال نأ ىلانأ 9 - هللاوو

 كلوش نيدن امهتريصق نيمالف كل اناك امها كلذو مار " الاو كل ماظعالاو كريغ اذه ىن امو نيتيم ||

 اههصاقسا نع تض سعأولف 'ل لئاط ريغاناك ناو كيد احيرذ و كاتءينداه.اعاو كيف نالوشو اميفا

 كرطخو كلحع لحأو كب هك كلذ ناكل اههمي ءيف طارفالا نع كردق نم هللا عفرام تعقرو

 كلضفو كبدأ يف كل ىحأام هللاوف ثرحلا نب دحح هياصو هنم هل يتر يذلا كلك 0 0

 كلذ يف هللأ لهب 5 كنع كلذ املا يوي ناو هل هلثمو اذهب امذ كسه رهبشت نأ كلو كندر

 ثاذ تيدا ولو هبا .طوختل ت :؟ ناو كردفل للا و كب لمحال هللا ترص وا كلذ ناو امال

 مي هتطس اع كف قمل نوطسي ثادحا ناملغ عم كلحمو كنب عضل ملهي هذ تدهز نار |

 ينأر اذه مهتنم اولوت "ىذا م-ااوم ضعب ن اي ورع ىف مانعا تيك لمفت لوو كسفن ىلع

 | كسفنل رتخاف ءاودع كتاطوا الو تاتكدعاو ارو كا هبسشأو درمأل رك اوهام

 اذهب هلل. ديب كد اوكا كاايردالا يف هتاق اع 00 0 اذه انيس هلا الو تيار ْ

 نإ تدنع نا ع يواسبإال وهو هللا هر قدحسا ينأب ٍهيوسأ يفا تك 8 نم امأو كريغ ا

 الو ينم هل ١ اء دشأ هللاو كنلظأ الو هنع هللا يذر قحسا يف أ نيبو ىنب لخدنال تنأو عماج

 ل رظأب 00006 اخ رظألل ل ىلن8ك ا رمت دقف ند اع دشأ كل ناك 1

 الإو كتم مدع كلا ينيف كلك أال ينكلو هعفدب اال امي هيف كنكأل ينفصتسن أ تمض نيل

 كؤادتعا .'ىش اههشيال ىتلا ةرباكملاو هلثم رأ م ىذلا بجملا نمو كعسوام توكسلا نم ىنعسو |



 لوقت قع ةبرحتتلا يف لع
 2 يرتا رصف لك هاريس مآ اح

 ل نوكيا نزولا يف طحش لش نراك لس كلوت توحلا نم اذ كا ندع سو كلارا
 سلو أ اذهلثم نوكي له لبق لثم نوكي يح ىج يناثلا ء زطا يف كلوقو مالكلا ىف اذه 0

 أ ثال“ ص اعاو تأ خس ريصتق ثالث اهب تفطع يتلا يح يفو تآ اي عبرا ةدد_كثملاس يف

 /ىداعت و نفث مثاع كانيبو يفأب اذه يف سانلاو اييح لو يت نيالا ءايو ةددشملا ءايلا لصالا

 أ ىذلا انااا أ تأ :ةساما إد < رمح ما اييح * يف نكي مل هنا تامل 0 ]

 اان ديزاف كرحتم نيكس وا رح هلق تدز دقف مالكلا لوا هلم نكاس كيرحم نم نم لوحال |

 تدر البق نرءعي ما أ كلوقكو افا ءايلا لق تاعهد ثررح ناعد>ش لما ار رحل 6 0 0 1

 ا” لع اك ربصي نم وأ هده سيجا ةياف نكمل ك ردتتم ىلع توكس || نال اهياع تكستل فلالا |
 بما 7

1 
 ا
 ا

 | باوصاا يكرس ين كلام ا كلذ ريغ ديال ةدحأو ةزع يضل هر رضا نأ تدر اعأو ١

 1 كل ىلوق ن ا ا نأ كل تاق اع كيلا ىدم < تذل مث بيع الو 4 كيع ةصشال ع !

 | ”كلذل تب “>5 2كطمقنم 1 ا نا ل ءلعا نك 1. فن رحتلاو لا ىلع كل رطلإ اند بيغلا روظب |

 أ لثع هناك ابلاغ 5 عع تثدح ا ىكلو ا نع ىل» ءام هللاوال هيلع درلا 0 5 مو

 | نم هب ملكنا نأ ]كح اب يمالك ناك مشت ن اننا ناك تامل كدت لاو درلا ن هاه 0

 | سنالا و ةمفخ أ مكارم ا ىلا ىذلا م ين يأ 0 لاّقذ مدقتلاو مار ل ْ

 اك كدا يناو ين“ فرحت امج ع 6 هيف كغزانأ ع ذيرأال يفا م ال أ اذه كيمالعاب تدراف

 | ليج رعد“ ن5 اذنه فر تنكال ءاخالا ىلع تيقباوا اا ولف هعضوم ىف كيشب ام '

 5 اور ادهن داهشالاو ع ا ا امأأو هاف كان || 00 أ نأ كنار ادق ّ هريصتف ئادش 0 اع

 أ فريدأ _ت#ء رطظانم ةعزات» الا كعزانأ م ىنال كلذو يل اناظ ين هتباط تنأ امنا كنتم هبلطا لا

 م ماع 31 ةسايرالو لمعلا اذه لها ىلع قكلإ هللا اءاعح دق ةسايرلا انو هراظن بقانو ا نس ْ

 ارح 5 ينلاذ كعل ند 0 ك1 نأ 00 34 الأؤ دل لسعلا يفو رطظانم علا ف ينال ىلع كل ا

 5 تر ا 0 قذر هاف الب تان اد |

| 

 ا

 ]| هباوحو ءادتبالا اذه تركذ اعاو هتمحر كايف ىل اههوو ةيفاعلا كال هللا بهو هحاللع ع نمو هنارإ

 || ةعزانملا ىف امر ادقم نه افرط اهم فرعتل ا نم ريثكح نه لق ا

 | ضد يف هناع لماحتو هن يعاين عوتللاو هل 0 !وتلا مهاربأ نا ناك قحسا ناو ةلداحملاو

 ١ املا كم هدم لمعت سف هئم قدا هدبربام 5 هل نال هب هإلءئام و مهاربإ و تاقرالا َ

 ا كور دقو هيحاص فاصنأ نع اء. دحاو لك دن ملاغلا نه نيت رط يف نان كو ا ل

 0 || يدبلا نب مهارإ ع اقوم اءمهالك تديحوف أمل ىردح 3 انا مهأرب ا نإ فدوب |

 "22 + + سب د ا لا ضل ا ا ةنغات ماا 3 نا: اه | اه نع باساب تاياكحو دب دش قحسمأ ىلع لماحم هذ هةاهذم ملغأ امواغذ ههو ْ

0 
 ”دنح 1 يجو ل اج سب هج حج ووحصب رج هول ديباج بج روج دج جس وج بح اج سجس حج مصل ل مسح هد و وسما هم نسل م 0 يملا

 و
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 ىعانلا يف ه زعل تبهس ولا و لاو كلذ رم مهاربا نأ تا هلع ند 1 علا قا ناك أ

 كَ الو بذاك الا قئاقحلا 0 ناو هعووو كينعل كلذو هب لضش هل 1 ا روديأ ||

 داك ال يدهملا نب مهار .| يناغأ نأب قحسا ن ءحصأ ن» كو دادلا 000 باوضلا امخلا ||

 ىلع 1 2و حرطا قنا اعلا 1 َُق 4.٠ ذاكذأو نيس الا ا ىو, الو توضال فرعي

 1 عم لطابلا لدعءضإ كك هنادم ءاضهأ م كلذ مهاربال عئصلا يذقتاو قدما بهدم ا 33

 نه نمضتنو قأعاو لماحتلا اف نيت رات يلإ عقت مل اهنال ال رابخالا كالت 0 نع[

 تد ريتسأف لتقلا فاخولو ا هلع ىلع يغ ن 9 هلا 5 كي او مشلاو قحسألا تقلا 1

 نم تانكلا 0 كه 4ر2 ىرحاتو تسال ا 5 نم تد.تعاو هتح رطأو كذأإ 1

2_ 
 1 0 ردص يف يبغه د ف ل.ءاحتلا يرحم يرو امور رظ ةباكحو نسحتسم ريغ ||

5 
 نمو ) هريغ نالظإ نع ا , سمأ هم 1 هشر هانإ قحسا صاصغاو اهرابخا | 8

 ا ناكوا ممدَقَتي ناك امخأ مها اريادع مم ا لعاال الو ( يذبلا تنب ةيلع ءافلخلا ال نم عنص َ '

 2 4 اعو ىدبهملا 2 مره هارا ند ءانغ 0 كا خا ا 0 ةياهاجلا يف ع .تحاام لاش ا

 0 2 نة هان م اذه دعب 0 اهزاشال 3
- / 2 

 يدنلا رطق هلب نأ وخلا نم .# افش هئمتقس ول امع كحضت !

 قتفو .لبك .لك ينيب واح * اشملا نيملا اشغ نعول ىغأ 0
 اه دق ا 5 ناكو * قرلا هلت ال يداؤف نا

 يطلعوا ان لهر دولا دك 5 3 ءاعل ءانغلاو ىلحعلا م حالا د رعشلا |

 6-3 هيسلو مجنلا ينأ 8 1-0

 : 01 2 كايمع 0 ةمانق 5 لضفلا ةمأ يلارمعالا ن١ لاقو لضفملا 1 يفا دشلا ور<# 2 لاق |

 ل

1 
 ١

2 

 ١

ْ 
 أ

| 
| 

 ا
0 
ٌ 

 م ل ةدينع لإ تت 2 هللا دبع
]||| 

 الاو اني 2 كاد 1 0 ا يا نع زا 0 بام 0 نبل ةفيلخ “7 1

 عكو فاخذ نيد ( انربخأ ( جاحعلا ن ل ُق خابأ محن وبأ ناك 0 نإ 5 أ لق

 ادق | 5ل ٍظ لاق هد ع يبأ نع يهشاطا سايعلا ني لضفلا ىنادح لاق ينيردملا 5 وبا ينادح لاق.

 جاحعلا لاقو 3 لز غلا بوهولا هل هلل - نن مجنلا وب 1 ىد زاحرلاب رمان : هأ رمعلا

 تدحوو ممم اوفصتناف د قتلا وا قامحعالا ماقو #١ ةيؤرلاقو #3 رش هلالا ٠ نيردلا ريت رو #

 0 دب رأا 1 ان م لح 0 ناد و هل لاو لاق يناثلا ور نا 0 مسنلا ينأ راخأ يف |

 اد ره نوح وألا كلذ نم كعنع ا ميك ىف ى ند ناشف "ل هيلا ععتو سانلا دشنيو هر هش سف

2 

 )ا 5

0 
١ 

3 

 01111 12 11لال 1  يااس يي ب ع فس هال مس يس لل
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 لاقو 6 ار كارم ءونأف 00 نسعل ينوتلاف لاق من |ولاق

 ١ 0 يذلا تدعم مْ »+ يننآف سع اثير كدماجصا 5 ا

 4 مهدشنأف مه دش ا أسو بر ءإإ زاحر د لاقو 2 نع هل ماقو عا رار ا

 | تحن مناكوا م يمر ىلا سشخد>وو ديزا اف كا ناكو +ل1 ,ىلا 00 ! هلل دخلا

 |١ لغح ذأ اهاعسع تبرق دق معلا ايأإ لاق 7 زحرلا م 00 ةيؤر لاق امه عرف املف ًاداشنإ سانلا

 لاق ثيح هنا ةبؤر هياعمموي هنباو لح رنيب
 0 كلام يحامر نيب #* لايقتملا 1 ه0 تلقح ظ

 اةناشن 0 تاهه مجنلا وبأ هل لاقف مي نب ةائم ديز نب ةلظنح ٠ نب كلام نب 0 2

 8 الع نب بسن رو .ةناكعت نب ةيلغلا نب نسق: نيا ةعيدش» ن + كلام ديرأ امنا ينا يأ

 3 بيس 0 هور 0 ناق ءانهذدلا ضرغو نامصلا :نوعرب ءالؤهو ةعسر نم ةلمق لشمو: لئاو'

 1 (03 انورحو لشع ىبو مراد ىف نإ 0 لم و كلام_ىب قع نيلبقلا .نيناه رز ا

 ا رك ذفلا اطو هؤاك ىنع ق> رمشإ 000 ةفاخم نامعلاو جاف نيباهت يعرلا موعيمج يماحتف مهدالب ' ظ

 ! مجتلاوا هب رزعفف ني يا نيده 0 00 مو هتعرف عض ضوملا كلذ: لإ اهوزغا تءاح لح ف نأ

 قدزرفلا لوق كلذ ىلع لديو لاق
 00 ظ

 دحاو ةنظب ينثم اولتق دقو * كلا« .نب دعس ءايحالاب عترتأ
 ةرانالا ءامدالا لشن الو * كلام نبدعس ىحلا نيب قبب ملف

 | لت ونب مث دعس ونب مث لجحع ونبب لاق سائلا زجرأ نم بردلا ةاور ضعبل لبق ىبمصألا لاقو

 مالس نيدمم نع ةفيلخوبا ( ينرب>ا ) ةبؤر م 0 وبا م ” جاحملا 5 + :ىبلغالا دير دعس وب مْ |

 / | ناكف ذينلا امل بلطأف ىدنع ناعمتجي مجنلا وباو ةبؤر ناك يم.سملا كلملا دبع نب ماع لاق لاق '
 ينثدحلاق ( ينامثلا ورث يبا باتك نم تخسنو ) هنع هفك | تح ةبؤر ىلا عرستي مجنلا وبا |

 ]| ةبج هيلع الفتحم جاحملا جرخ لاق ةيوار ًالاع ناكو لاق ىدْر ملا ةزرب وبا مهنم نيب رصبلا ضعب |
 ظ
 ؤ

 هلوق | مدقن او نوءمت# نانااو دب رااب فقو يد اماحر داحا دق هل هقأث لع زَح ةمامحو رد

 1 يب ىلا نك ني 57-5 م ل حر ءادق مهاغو ةعيبر اف ركاذف # ريش هلالا ٠ نيدلا ريد دوا

 1 لاق سا || هءاع عع أ دق دب ملا ان ودعم جاحملا 3 كده نسا تل هل لاف هكدب ُق وهو 5 1

 ٍ ا 1 ند هيلع كلا دقاأ 0 المح ىنغبا لاق هل فماصوق هيف وه يذلا هيزو هلاح يل فص

 و للا ب كرو يردالا رماو ايف هيلجر ىدحا لعجف هل ليو ارم تك اف هيلا ليحا ءاحعف |

1 
 | 1 و هعا>ف هماطخ علخا لاو جاحيعلا ن م اند 8 و 30 1 0 0 قاطناف هدوش ن»د ل ا ١

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
 | | الن جاحعلا هنع دعا ماو ع ةقاثلا ٠ ند ودب لجخا لعجتف نإ 0 ام اله>و باقلا 0 ديا # ْ

 سانلا قاعت نإ 0 يناط ا هناطيش #37 هلوق 5 خاب اذا ىد كلر طلاب هل>-رو هباس 0-1 ظ

 اموب كلملا دع تب اا ك6 ل هن وو 9 0 كلملا كيع دنع ناك هنا مدنا ينأ نع دعالا يبأ

 أس
 ا ب نإ العرالا ونا. ىف لح لاق 0 كَ بات 0 نه تذعساو ١ ه4نع جاحعلا 0 تينا اذه

1 
 ١
9" 

 ع



 35 : : ا

 ( دنع وأ نامت سار لع ةفقاو ةيراحو قدزرفلاو مف م دال ونا ناكو 00 نم ةعاج هدنعو ْ

 : ىلع أوهاقف ةيراخلا هذ دوه هإف ّ رف 2 قدصو أمف 0 3 هد صقل 6 محك نم لاو هنع بذا كلملا :

 . هتايل نم لاَقف هد د20 لوقأال يللاف لاق زد>رلا نودع عل هلأ ءطقع ءاغل مجيللا ا نأ أولاق مث كالذ ِ 3

 ءارعشلا هعمو هيلع لذدو 5 2 د ع اثءعلا ل |. يوم ا قاع »+ 2 0 را < هن ديصق 2 ١

 هل وق ىلا غنا ا اذا - َىَح هديشناف ا

 : 3 حالا 2 كمل وهو نورع #*خ ه روظل شورحلا عبر 3 0

 اذ كعأااو قزرفلا لاَقف هأ ا ديرب الف تييلا اذه ىف تقدد تن نأ نفق كلل دع هل لاقف

 1 00 ريل هدلو دلو ناماس "1 تالملا دع لاقف 00 50 مهلك ةهررأ هدلو دلو ندهو رشع 00 ٍْ :

 ا 3 هل لاق هنأ ا 4 أ|؟ او ند ( يف ءابو لاو ( كئموت مولغق لاق مالعأب ةيراخلا هلا عفدا ا ١

 ْ 0 عل ناد ,وهنرب ناكف 5 ةيدان اد ةيرالا هيل حو ةسرأ فتحوا ١ هلآ .

 1 دنطا نم يس علا هللا ديع ن دلاخ ىلا قرا 0 رلادعن دينا ثعبو 5 وأثر ايا | : :

 | نونه ةيراخ كيلي يس يانا ولو نا 1 وه اكتيبلا لْهأ ب لعحت سا

 | اعد ورا "يش اهفكدنع له محنلا ينال لاقف ناتط وف اهضرا باين املعو اهرخدب ناك ةليمح |

 محيلاوبا لاقف كلذ لع رده اد هللاَو 1 . يمخنلا مط نب نايرعلا لاقف هللا كحل ممن لاق ةعاسلا

 طام طغضم 2 تاذ #* طزلاتانب نمادوخ تقلع

 اهتم لع لمت اعاكه + طخغاد_ح نحل

 طم !نويو تح ناك < نت اهم شل
 طع ملو نابلا يف زي مل * 0 هقوف تيم راطش
 طنا يفاعلا خيشلا ةما ارك يطقلا يذأ ن م ءافش هيف

 || اهفىوريذا ىلا جاتحا ير 3 ءال لاقو دلاخ كلحيضف مني مان ا ءلاةطاه لا اموال

 ْ داما ا زةناوولامده فا ورع وأ ( لاق )نوءلمنب نوملم هنكلوهللاو لل

 | حيلف نع راكب نب رييزلا نع دمت نب ةريغمانب دم ين'دح لاقدربمادبزب نب دم انئدح لاق شفخالا ظ

 مطلاقف ءارعشلا يف كلملا ابعنباماث هىلع كذا درو لاك نك يب نب رفعج نب ليمسا نا

 ' مجعاوإ 1و و اارظنا 1 0 اه اهورطقف البإ يل اوفصماشه |

 دا ها ءشلا رك ذ ىلا ماب يتح * لزحلا بوهولا هلل دما ||
 0 ماشه لاذ هيلع عيراو تيبلا متي لف م امه ةلود رك ذ مث لوحالا لوش نأ 2

 ع راي هّدط 4 0 لاقوةفاصرلا ن مهحأ رذ داو هةنعءجوي 6م 0-5 ةديصقلاّئأو لوحال ١ ا 7

 1 لوضف ن ه باص ناكف 0 0 ره نأ ةطرشلا بحاص س الا هوحو 38 اذه ىرأ لا و َ ,

 3 صا ةفاصرلاب 1 نكي و ميج 3 لاق هريؤذ- ُق ريب زلا ( ) لاقو ( دحاسملا ىلا 0 ىسانلا 5

 / 1 0 ينأو 2 م املس 3 | تر 5 ىلغتلا ماطسإ كَ ا يلكلا ناسا ماس 3 0

 د 00 ا قتلا ا ةليا م امه مف لاق هيو تدبأف ددعدملا يف 1 هدنع ىشعْناَف



 رشلاب :ن 57 00 ايلا الا قلغأو رصقلا د 22د هب لقأف 00 م لاق 1 يور 0 0

1 
8 
 رد

 أ هو هيد ناب , عيشلاو قيفر رثس هنانسن نيبو هدب ريش ص تدب ىف ماش ه ىلع كا هن ىغم م

 ا 00141 لاقو هلاسف نيلجا كاق كديرط نينؤللا رمأب ما لاق مجعلا وبأ م انه هل لاق لخد امل
 ااأذه دنع ىذقلا ت :ك لاق كل اع.تحا فئكو لاق ربل دوا كل ناك نمو ا 5

 00000 ال1 لو ةللوسر قدجو كح صيدا لاق تين تنك ناو .لاق اذه دنع: ىئعنأَو
 ا تج رخأ له لاقف نايبش هل لاقي ينبو تانب ثالث يلف دلولا امأو يل لام الف لاملا امأ لاق لاملاو

 | تدصو امولاق ةماعن اهم 1ك انتا ّق 0 ةدحاو تشو نيس تحوز من لاق ل كنانب نم

 1 شدا هر 0 ناو ليا
 ا ةاماو أريخ بالكلاب 2 ا هر ند تاضاوا

5 

 [ يه دال رج ىو وع * ارحواط 1

 | ارزع يقل مع نللاو © اردو ابعذ كتك ناو
 ا تلق لاق ىرخالل تلق اف لاقو ماشه كححضف

 اهلا ينادزاف تند ناو * اهلع يتببا و يعايد

 امينج يبرضاو امقفمو # اهتكر روقلاب يتحواو

 : اهتتنبا هب ىهدلا ريخم ال * اهلع اط رذنلا ىرهاظو
 1 اذو بوقعإ ةيصو هل هام كو لاقف هافق ىلع طقسو هذحاون تدب ى ماشه كدحضف لاق

 تلك لاق»ةنلاثلل تلق اش لاق نينمؤملا 0 0 5 امو لاف ظ

 اطال كد نأ كيرا .# كهاذ ياذ ىنباي ةكتصوأ- |
 00 رو نكيملا ال © تالا مركلا فضلا وراملاو ْ

 كل دا هجرت و نيم 12 تهولتلا كرافطا الو <«
 .* بحاصلا سنب جوزلا نا جوزلاو *

 اف تاقلاق اهجحيوزت تا ل اق ىف 0 ملو اذه اطل تلق فيكف لاق

 نايح اهدلاوو ةمش * نايك حا ةمالط

 ناطي> الانيقاسلايف سلو # نايئصو هلك لق اا

 ا ناطيشلا اهنم عزفي يتلا كالت

 أ رائد ةنايلث لاق كتقفن نم يب مك ىصخلل لاقو هكحضل ءاسنلا كحض ىح مالشه كحضت لاق

 | نبخأو ي ع ل يه.صالا لاقو نيط. 21 ناكم ةمالظ لسحر يف اهام>عل اهايا داق ظ

 د زا بوهولا هلل دما" # لاق مجنا ابأ نأ مجناايلأ تنب نباثيدحلا اذه ضعبب

 أ ل وا ةولغ اهنبام رادقمو رازجلا متاح , ملا د ند ناننالا ىدق امردقاي

0 

 ا |

١ 
 ا
00 
 م



0 

| 
 اندح لاق يندم بوب أ انندح لاق عكو تفل اى دمع ( ينربخأ ( ةهعدبإ ساناا ع نكوأأ ٍ

 نكح زجرلا يأف كانهس 0 هدا يبءصالاب يبأ سم لاق يناشجونلا دوسالا وبأ ,

 نيئادملا انندح لاق '( زازا ثرحلا نب دمحأ باتك نم تخين ) مجتاا يب ازحر لاق دوجأو ||
 0 ْى كيأرام ماشه هل لاقف ةئس نوعيس هل تناذنو كلما دنع نإ ماشه ىلع محتلا 0 لد لاق. 0:
 ينماعأف ىلع دغا هل لاقو -- هل بهو ارزذ ان راع وارزق نعاا رص يفا لاق ءاسنلا 8

 ّ دقو هيلع تردق الو 0 تعءنص ام لاقف تءدصام هل لاَقف هيلع ادغ حبصأ املف كم ناك 1

 ا 6 * اناسأ كلذ يق 1

 ايلابرمس ىف ترظن و هئسح نم *« ابعردىف يذلا اهحتاف ترظن ||

 ايئاح مجاو هس هدأور هعو * اهرصخم ليم الفك اها تأرف |

 املا ادلحو ها طاقم اوخر #3 ا(فاقف نادعلا رسشتنم تاو 3 ظ

 انعافأو انزاقع هيلا يدا # نفك قلحلا كرا ٍ
 الاخ يساوحال كتربص دق ول * نملعاف ةمادسلاو ةمادنلا نأ ظ 0

 انا تر ولو دسإلا ما < نع رتال تما كاس 0 ||
 افاش احر نمل رورغلا نأك * 55 رورغلا نا |

 انشأت ءانق اهاءدوعا ىح هل هعقا يرأل يربا نشا ا

 دع نا ءاكج كاف انك نا لاق ناقل ورع وأ لاق ىرخل هربا لمأو ماههكحضف ََ

 ضرع تو 11 يآ لاق كغ لبو لاق يرغ نع ا :ء لاق ينثدح مجتلا انأ اي محتللا ينال كيلا ٠

لوأأضلسودطاتل ا ْ
 جرت لوبأ ليالا نم تمقق ل ي

 أ مث تددعتف م

 1 هللاوالتلاَقف ف تعمرس له راب م 0 تأقف 3 تت وأثر 50 توص يد جرد تدع

 هلوقب يف يعل يلا رأي 8 أو لاق كد دف م ةدجأو الو 0 :

 عنسصأ م هاك اسذ ىلع #* يدن ا توج 21 َ

 هلترك ذف مح ل !أ ةلمأ نب سبق ينبأ الوصل ا قادكلا ورع ونال ةزوحرأ ىهو 1

 لاهو ةسفن تلاق [يمسأ ف 0 لاَدو رعشلا ف ! ا

 ءاهسلا كنم ي اق 5200000 مم انيكها ةلاتق اب نيه

 0 طخ ملو ةماقنهدمأو ءاسنلا لحل نق يو نيتاس ذنم تكردأ دق اه ات ذأ

 ماشه وأ : إ_هااوأ * مأر الا بلقلا بصي امو

 اع لك زاؤه الا ةيزجو * ماشلا لصاح اهلا قاس

 د وماهمقاض ذا * ماعطلا نم ليتلا ىئس ام و

 ماؤت هل نيكح يفض * 1 رسم تاع منح

 ماجعالا 6 1 راجت ضع *
 0 م ممم م07 121222 2 1 22 تتش ب



00 ) 
 نك دس تا سة يت يا م م ا ا ل رم ع ا مس ا م ب سم تح يسع سس سلسل لا

 ||: ةسيش اولاقف اذه ام لاقف 0 يملا عمس عجر ال مآشلا ىلا دفوو كيسح كيسحتاقف ّْ

 ظ ' درا ضع ينري>أ لاق يممصالا نع ور نب روسملا نب 3 رك ذو ور وب لاق ت>وز. |
 000000 سئل ىال لاق ناورس نب رش: نب كلما دبع نأ محتلا يأ تحأ نا ينثدحو |
 ْ : لاَقُف هذه ىد وهف ظ

 تاكرامملا كايف نيبو ت9 رف ريك اهقلرأنا

 ظ
 ظ

| 

 ا

 1 ّ تاذالااذديصلا افراناو د تايراد>و سشح>و مل يف

 ا ترعرع < تامر العلل امطشءاح ©
 ا اع فام كل < تادرطع : فراطلا نعف

 0 بنل انآ نأ نفح نب نابع نع ينئادملا نع زاوخلا تاك نمد( تلو :

 َ هيف لوب

 ُ ا 000 #* دحتو ةزعارود مآ لبو ّْ

 59 اعد 3 51و اهأ محوف نيل اذ ودطشا لاق :كتحاح ام لاقو ه هز>ر جاحملاب هعأو ٍ

 داو | 0ع اولأسف قارعلا 1 م ره هلعل هن :ا ينارعالا اذ ناف وه ام 0 ديلا اذ رظنا |

 ب الهاف و لاق هب هل او. .:5 ١ لاذ هل 0 ل لو هةفةح هالعأ لج ىنب دالب ين

 ظ |ينرجلا 1 ندمالا لاك لاق ينبكملا تويأ وبا يبان لاق ىلع ن يحب (انريخأ) مويلا ىلإ 0

 هلوق اهمهياع تذخأ ءايش أ

0 يور تذع ىلع يشضو
 قحدالا ريخ لاق 3 ىأ لحد »# 

' ْ 

 ا * لولا ةامرلا ىف داع تحن نما

 )ا يلا ىف ةلوقب بيعو اذهب بيع دقو اياكرلا هدروت امنا لبالا هدروتال لحدلا ىعمصالا لاق

 | ضرالايف باعشو قو ر> يه اا و رفح ال ناللح دلاو لاق داع 2 تم ْن م لحدا اذه نا 4م 5 ١

 | ءامسلا 2 اهل> دف عستيم أف قم صل نصرا يفد هوه يضر 0 هأم ا أمق ىق ا | صن ال لاي لاو ا ؤ

 | يمصالا لاق د هلوأ وفطيو ها 5 ع 0 ةميسأا د ة.اح يقءار 5 دقو كيوت 01 فضا ناكر يءسالالاق | :

 | ىأرعنا ينأ ينثدحو يهمصالا لاقدنم 3 أ عاكلا رامح ناك هارخ 2 ادا هن ال. اذه نق الي 1

 | يخو لاق هالحر قحدلتو ءالاوأ 2 ل هنا اياك وا دو اعاو اهر رد ناعيسا عودت اذه هس ر

 بئذلا و ىغصلو طسدام د تان الا ودع ري>و كريد نأ رو ؟ ذلا ودعا

 م اش داحأ نم تو اهساو ىدبملا ل ةيلع رابخأ وعول

 ' ل ) ةيفملا ةناورملا يراوح ع نم تناك ةنودكم اظن لاش ةيئةمادلو أنا 2 يدهملا تب ةيلع
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 أ

| 

 انونكم تناك لاق هيدح حادقلا نبا نا تاي زلا كالملا د.ع نب د# نب نوره نب دمحم تانك. نو

 سس و

١ 

 أ

(0 
 هل

 نهللا كيمع لإ هللا دبع نب نيسحلا ة هحوز يو م 55 ن ناوص كا نه تلو ةساورملا ةبزاح



 1 اس ثىعل اهحزاع 5 نضع , ناكو ءا ءادوءسر تاكو ي>و ه هنيدملاب 3 ةيراح ا 0 هيدخ سابع

 1 تيرشاف اذه نك لوو أمهم حدو 0 نطنلاو ردصلا ة 0 تناكو 01 2 عدم .صيق |

 لاغأ أرح كلما كوع نارزنلا تناك يت> هياع تراغف مهرد لا هيبأ ةايح يف يدهعالا

 ! لاو ىمح ( ينريخأ ) يدهملا تنب ضال ووصل نع اسرع هم امه ىلع

 ( لوش مهنرظأو سانلا ان ئدهملا تنبب ةياه تناك لاق هع ْنَع 0 د.ت نب ىلع ينادحا

 | تذخاف جعسأ يف 0 لضف امني يف ناك بي ع امناكو ة 4م ان كك 1 الإ هيف عوصتو ديلا نمقلا

 2 ا 0 زلا ةةعدجا يف تاو 6 0 هللاو 00 6 < ا يس سه وداي ةللكملا بئاصعلا ْ

 نب مهازبا تعمس لاق قحسا نب دامح انثدح الق عكوو نىك نيا( 5 4 نس ظ
ْ 

 ع 2 تزاك اذا الا ديلا ترش الو ينغنال 6 نبدلا ة همدد هم ع تناك لوقي بناكلا لصستا ]

 يق ف نعش لاوق ريع و دلت الأف كلا ةءا راو نأ رقلاو ةاللصلا لع تلقا ثر 'ص اذاف ةالصلا |

 دقو ١ م هللأ مرام لوقت تناكو هفاللج ىلع ردقت الف 6 هش رْغا اهوعدب نأالا نايحالا |

 ١ هةشحاف يلهللا رفغال لوقت ا هل رع تا لاو 0 2 1 يأ ف ًاضوعدنم لاح مف لمح |

 ْ يدبكلادمم نب نوع ينادح لاق ى<نب دمحم ا هعالإ يريش يللا مكتدا ||
 ند و أ طق مالسالا يف عمن ا كلوت ع لا لدعفلا نول ءا| كَ هللا دع تسمم لآ |

 ْ دمحم نب ن وع انوع لاذ 22 3و ا مدقت تناكو ةلع 0 يدهملا,نب نب مهارب م نم ءانغ' ظ

 : تر ا نم راع تالا ٍلسارت نأ بح ةياع تناك لاق مهار ١. نب ديعس انسدح لاق يدع :ىلا

 ا هتندحو بازم» ىلع تف 1 نأ 20 مر رقاب هيل 0 5 ديشرلا مدخ ن 6 لط هل لاَ ابدا ١

 ْ كلذ يف كلا ْ
 , ند مكب دجو نم لطاب د ل 0 م 1 10 |

 ا # الحم 0 كب 31 قدح

 ْ | سردب يو 0 | 1 كلذادلا تمطف هما ةيدساالاو الط م ديشرلا | ملع فلل ا

 ا | لطف كوقت نا ككاو لطف لب و امضي 0 لحلو نع هلوق لا ِ يد ةر ةيلا ة هروس ر ع

 1 نعش كا الو "الط كل تبهو دقلاقو | دس ار لق 2و لخدف نيئمؤملا ا ع أنهم يذلاف ت تااثث ١

 اهنم 4 هةعيص اهلا ف داع 0 اذه لط يف اذو هنيدي را 0 نم

 هارت كان .ركشأ كلف .* اهرخ تسرع
 هءالوملا تسشبو مالغلا م * اهدبعب نيمست ءوس ةالوم

 ىئنغل 6 نا هلاصوو 0 ه4هيمأ تمر - ينكلو لط

 هأيح ديرا اة ئ ىلع 1 #2 0 ل ا

 أ 'ءابعلاو 00 هيذاد نوح نا 0 دقو يلد سولا ير* ُْق قاطم لقت في. فخ | "1 ءانغلاو رس 0

 1 كلذب اهلا لصوت كوي مو سلا لاقو اب ا نه ا د ع3 يف ل ةيراح يوه ةبأو يفوكلا هيه |

00 
/ 



) 

 1 4 || نحلاوبأ د ندا رع ا ةمصلاو مف هل رعشلا اذه نأو نينغملا يف امد راص يت

 || تلاقف ةياع نع 0 تحيح لاق ا نعارم ن م ن اص نا دع ين دح لاق 0 ١

 ١ تدب 00 2

 ليس كيدل لظ ىلا ىل لهف * قوشت لاط ناتسلا ةو 21

 لوخد هيلا ي وع َّش نَسِيلَو » هدحورذ يهذي نسل ند ىقتاب 1

 : لياخو هل 1 عا ىتايف د انلةب رك نم حانت نأهللا ي 2 ْ
 | ا
 5 1 نوز#< 0 نوره ا 5 00 هر تهيةخ ةءلعل 3 داو 00 85 اها ند هضو نع :

 || * هجورخ 0 سلا ىلإ 0 *« توملا لوأو يطع س ولان لهر ف.قح ىلس 0 هيا 1

 5352 ب 0 لاو ىحن عر لع ( قلو ( 2 ئءلان لهر فميفخ لديلل هنأ سشدح 9 |

 3  تفككو لط ىف ةياعتلاق لاق يعاشطا نيسحلا نبده ا ديع هاو 1 كَ يناقلاطلا قدحسأ نبا: ١

 ْ هف تدعو رعشلا ازو ٍق ا ا

 فيا 7 2

 لالدلا نسحلا ديغالا * لازغلا كاذ ىلع مس

 لاحرلا فانيلا لغاي * هل. لكو هيلع ل

 لاححلا لظ يف تنكسو * ايحاض يمسح تيلخ

 0 لايتءاام اوف ردأ ١ »* ةباغ ىك تغلنو *#

 || (يلربخا) ةقيرطلا هذهيف ىكملا نيدمحأل ءانغلا نا اذهريغ رك ذولمر فيفخ ةيلعل ءانفلاو رعشلا |
 1 | تاك ةيلع نا ىحن رامثلا نام كب لع 0 دلل_ع نع نوره تا لود يي , ىليح لاق ىحن 0 لع '

 ش فنيزب هنعتتكوهيف اهرمش نق هنع ىنكتو اشر هل لاقي اه مداخ يف ريشلا ل و
 © ' وص 0

 أعم اديدش ًادجو 7 انيزب داؤفلا دطحو

 ايصنم م يعدا »* ب يفاك 0 تجبما

 أامحعم اما او نإ ةركس باز تاعحو

 ايهذم يل دحا مو ل * اصولا نع دقو تلاق

 35 ا.كحوكلا كاع وأ »+ دوملا أَم ال هللأو

 1 [|اذهو هاورام لح ملو يجن راعشلاب فورعملا نع هيف هتباورو نوره نب نوع.* رك ذ اذكه
 يف رولا قالطاب لوالا ل ثا ع هنو بتناك || سأ اول ءانغلاو يثدملا ةمدهر 0 ه رعش توحصلا

 1 تذغ ةيلع نأ حسي .حمأاو | م هركذ دقو نما رقما سنو سايز نه وهو رمل || ىرخح

 7 روزرزن مساقلا نع 5 هن ينربخأو هب همأ نع يملا يأ كلذ 02 يله ولاب لوالا ليقثلا ن

 نب هللا ديبع ينثدح رك زامجا وب بتاكلا حن نب ا ينثدح لاق ىحي نب دم ( ا (

7 1 
1 

2 



 تلاق بيز 00 ع ىكت | أ هلع عا لات ىبيرلا ىلبلا

 ٠0

 6-3 لأ ند كك ه اعراب ## كل 03 قاجشيم باقلا

 يشل 3 اكهبياآلا 0 عطتسأ مف ي او تمم دق

 تحلا ُُق ت0 »* .يذلام لم

 رفعج 91 2 :اكو لاق 3 ر ُُق اهمسا تفدعصو 0 0 ب 2 ةقر ط نم 08 هيف ِتنْعَو لاق

 ةيلع تلاقق لقت ملام اع تكسو 6 نا ةيلعل تشوف نايغط ط لاقي ةيراح

 قرع الو ىلد اللف دبد_ح »# هةحمح نيثالثذم 0 نافعا

 قاعم ءاوطا يف اهءدق ىلع * هاكرهدلا وه فخالب فكو

 قزم 7-52 وارس و 3 ابر وح لس و افذ2 تقرذ ف

 تااقؤ ةنس كدولا كرا نأ اميرات“ لاق أ

050 
 5 أ

 كين كم ل ذا * ىرصتحيف متاكلاتنن دق

 كك كا يل يف هةر امفعذاحارلا برش تمرح

 دم 0 هينم » يناذ ودأ تع واعت ولف

 تيع "ثا نجااع وقم فقرا لداحلا |
 ينثدح لاق نوره نب نوءيم انهدح الاق ىحم نب دممو ةظدح ( ينريخا ) احزه ةيلعهف تنغا]| '

 مكتمل 906 3 يداطا ىدوم ب ليعيش 2 2 3 لاق لاق حاير 0 مهاربا 0 نيسحلا | 1

 هيلع برضا تنكو ديقع ىنفتف ديقعو ثرأا نب د#تو ةيولعو قزاخم هدنعو

--- 

 ناو يطاغ تفرعف ينع 0 يأ تاقف' 11024 1 رعءشلا اذه نم لاقو مصتعللا ٠ برطف |

 ءانهاا # يبدل ع «امف كييصأ ناف داب عرال لاَقف يملا نيمو 2 ١ مطقف ًارع ا رك موقلا 5

 ثأو ا ىلوم يرو :طلا سر نب سايعال ندللا اذه نا موف لاق 0 لمر تميفخ ةيلعل | ْ

 37 لا ينأ ين دج لاقل: نإ دحا ينخدح لاق ىي نب دمحم 0 ) بتاكلا دلال رعشلا | ا

 كك رلا في قخ 0 ف هَ له رلا نا ناك ا ريع دنع |

 كلملاو ناطلسلا ةبرو *# كريدلاب 2 لزتملا ةيراب :

 كرتلاو ميدلا نم انسسا *« اناتق نم هل ير 3

 ) - 1١عسا ب يقغالا (



0025- 

 فرشو هيف نحلل ل2 م 0 رو رعشلا اذه لئاق فرش ن م تام كك َْم 0ك كاف 0

 7 افهم نينمؤلا ري و 19 يدلل تل ةلغل ءانغلاو دم 3 رال هم 0 0 ثق 1 امو لاق 4

 انأو يبأ ثدحن 5 تومهس لاق ة 4 2 0 د_# 6 مهارب ا 1 2 هكيعم سلا او امو كلذ

 0 لاق ىل_دوملا مهار | نب قدحسا يف < كيوح لاق م فيىعا و 4 هاا هنع 1 0

 00 كدشإولا ل ف

 سوقا ولا عرف ام ودطأا دعب # ىفمأ تعا ام اذا ضرال اتم

 نوب واوطلا باندا كي دايملا لع هلا دق رابح لك يراسل ناك

 ينالوم لاق يده ا ةيلعل 0 قا ُق 2 د.شرلا هب ا نع تامحو ىنحيأف لاق

 00070 انف يكسو كيا نع هانحا ءانغ اهيراوجأ شم نم عمستا زياهدلا لو>دب هل سعأت
 مث اهتم ا ات تانف بارشو ماعط ىل مدقو تساخل ةدعم ان د ا 20 ىلإ هم

 دق 0 نيئمّؤالأ ريم الل تودع دق كلا مع ام قالوم كال لوش ََك لاَ مداخ كلإ جو

 ودا كالزما ارا 00 دب ناد , كلل 4اس ما 2 اباد همن الس ةراعافلاو 4 1 ثدح هل هنددعا

 1 و نر هدي.عدسل لزملو هانإ 8 دنهق تعقدناف اللطأب كيعس سه د تخون ثرح 4كم توصلا عقي 0 4

 8 هانا ديما كار مو كنز "ا هدهد تلاقو اوت نبسدعو مثرد بلا ن2 كل ثح رخأ من

 ا هلا ئرأ تاق 20 اق مث هل يهمس قرذام ءنخ هتنف نآلا ينم هعمسأ تق

 اذه تااقفابوث نيرشعو ا اف نيررشع ىلترضحاف ذخاام لثم هل يدعأ ةناللفاب تااق هلل

 هللا يطعاو قدنص 0 هنأ هريخاو هريغ ءانغب ادبا ناو نيئم ْؤملا ريهأ ىلا ةاحاد ّك الا اناو 3

 نم تدع رذف ىلا هر ٍّظ نا هنم تو نا اذه كناتقال ةعنص هيف كل نأ تقطن نأا ادبع

 نأ كلذ دعا هللا و ت رمح م توصلا ىلع ل انا هه 5 اع 3 نئوااكل ىلا هللا وو أه دنع

 وول 053 00 كو ف ومالا لك كاكتدف 507 ع ب طااخلا ءا'الذؤق ىف ٍق هن ب

 لعزامالاىلو تلق اذه كل.و كا 5 5 كلاقو كر نول ريغتف تدنغام لوا هب تا 0 ا

 تركو هن رهث نيح ةسافناا نم ادهيف كل ناكاش ضباب لاف ثيدحلا هن ددف كا كالذ لاق قدصأا ظ

 هينغا - تنلاق 5 0 ١ يفا أهعم تددو 42 4و ىو ضوعلا ن ٠ 2 2 8 4 اذه

 الا دفللا نم و قدس ليقو ءاسنلا راس نب لييعسال توضاا ذه يف رعشلا * ادبأ أهدعب

 لاق 00000 لصحي ملو ىلذهلل هنا ش اح رو يعدو ا ير يف قاط٠ لوالا |

 3 ينادح يف _ لا ومدي 4 لاق لاق ع نأ 3 هللا ديع 0 لاق يزيعلا لءاع نب نسا ينأدح

 ةلذ درمءاي ءاحف يامع ميحارباو رودنم ىناح ىلاو نو.املا دنع 0 تك لاق ديشرلا نب دا

 مفر دو 1 ىلا ت رطأف ضيف ضم ذ مهارب 8 ل نا مهارب آل نومألا لاق كمال راك

 ىل لاف ليم أ 0 ناومأملا ىلا نظن "قف اق ايش تعمس نأ نه عرسأب ناك اش مرا راد ل

 مهار 1 كي ح راطت ةيلع كك ده لايق هلدع 1 1 نوع ينا 0900 303 كلل دوا انأاب
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 ةيحات ىلا قف تلفتات ملا # 5

 ه«يفاعلا عم سانلا اعاو .# ىلتءملا 0 سانلا رظنأل

 هيهاد كدعب ينتهد دقف « هيفاعلا مكبر اولس ى

0 2 1 1 0 9 3 51 
 ا! فيفخ اهريغل هنا رك ذو فيفخ اط ندعالا ناو ةياعل هلا زّدمملا نبا رك ذو ةيهاتعلا ينال رعشلا

 0 ا ا ل ا ا يل ا تاما تاليف نوت تع مدجبأو 3 نعيد رو +“ بتاع 5 000 ُ سسانشياب 2

 / ةيراجح بولذ هيلا 59 تاخذ دفنا رش اهو روصنم هوذا هدنعو ديشرلا يدب ناد اموب تدك ىلا 7 |

 ظ اهدا ّق نايك ىلاو ةعاق ا 2 دوع أهعمت د مداخ ع ناتو ناناولع ناس اك اهعمو ةيلعل

 اءمدبا نيب ناتيحتلاو

0 : 

 تس وص

 اك زارت 1 نأ * لد هللا م اح

 ةيضرلف را تنحل ف وا وب

 ان ل ع ع يلو دع

 ا غ الف ايغ اماق وا * مكلريخف اريخ اهلق نا

 يراوملا ىلع هتيقلاو مويلا نحالا اذه امكتخا يديسا تعنصامف اذاف ةعقر امهملا تعفد مث ابرسشف

 5 تل يراو> قدحاو ياحب نمو م ينارش نم تثعبو هب 0 هدق تدب طصأو

 دع 3[ 1ع رد رك تح لاك م( نخل 3 يشيعو اكشيع باطاواكر 2

 هاربا ناكو لوطاقلاب مصتعملا عم ان ؟ لاق وسلا اد نأ 3 ١ ىنثدح لاق نازرملا نب هللا

 فاكلإب امهتقارح يف 0 .ىاربا نب قدحساو ينأو يرغلا ا هتقارح يف يدهملا نبا []

 0 املف ةقطنمو هي أ ىلع ريخص و أههعم 01 لالز ىف هلا اربعف ةعمج 0 ىف اماعدف قرا

 ظ 6

 ْ هدب يفو نا لنا ف اذاو ة 0 لاش هل 4.داص هضورب تضعو صه 1 مهاربا ةفارح ن*

 : : ينخف عفدأ هي هلا دعص واق 5

 أ. نأ كك امس 00 اءاياذ هللا ا.كحايد

 ًامغالتف ايغ اماقاوأ يكل ريتش ارسل الق نإ
 نهد ٍِط بارسشلأ /- لاقو ة ةيرا ان دب 4 أاغلأ سأكلا وه دو 050 دحاو لك لوان مث 1

 انيعر ا نرد و اهانغو هام ا عضوو اناكاف اب انف مناقل

 اهدؤو ا ةاك نأ مهاربإ هل لاَ تا كرا اط لاقو يبأ برطف هيد دصلا تنعو

خلو لإ كيساو مل ماسن نايل ال >أ ف
 نافه وأ اندح 2 
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 زم 1 الا د 57 ه-
 دوي بيلا 8 مي

 000000 و ةليق لك جرخأو امون اهغف الخل لاكلاو لاخلا ةياغ يف ةيراج ديشرلا ىلا تءدعأ لاق

 | نلأو ل عت الأ ةيراجكدعاو هد الف يراود ىلع هح دكا ان ف غوصأو ار 0 عنصأ ّْ

 0 ص 0 0
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 يف ةيراح ىف نأ ءاهز با ريشلا يف ةمدخلاو تاىتغملا هيراود 1 9 ناكف حب .طدصاو

 انالذ اح اع ظاخف 0 د 0 ا لصتاو له او لاو بان لا عاونأ نم عو ل يز ندحأ

 ٠ نأ تمزعدق كيلا هندرال للاوذ اذه كناوويال ةرلع و ال تاسرأف اهيلا اوكسشن ةيلع ىلا ت اسرأف

 ا ةاللص تقو ءاح املف ةيلع هب ا م رفع 0 تاعفق يراود مه كيوتل ندع ال تان هلا ناولأ

 3 !ٍ ١ ءاهزا محم 00 ند م رفعح م 0 رح> 0 4م اع 0 539 4 ءاعو الا ديشرلا ب بارسما علا

 لصفتم  هنع :ىلف * امو نع لصفتم

 لد مشو 5 ا مويلا ىعطاقاب

 اكرا ل و رورسلا ةياغ ىلع يمهو ةدلعو رفمح ل اللا تح هل>ر ىلع ماقو د.شرلا برطف

 1 لا قالا هن ذكور هرثن ام غلبم ناكف هرثن الا اهرد لاملا تن يف نيقثال رورسماب طق مويا

 1 دربا ادي زي نبد#ت ىنثدح لاق شفخ الا ناماسن ىلع( 0 ) طق ءويلاحلذ ل عج امو مهرد

 | ةدراةحاط 0 حما م لوَش تاكو * ين هبرطي مللمرلا هيرطي مل نم لوقت ةيلع تناك لاق

 ١ ينثدح لاق ديملا نع مهار ١. نب هللا ةه ىنثدح لاق ىمع ( ينثدح ) هللا نما هيلع حبطصا ملو

 1 نب مهاد الل تسع موب ةيطأو هتبأر موي نسحأ 2 1 كلف لف دعانا نب نو
 نم مهنفف ةياع تا نم زلات سانلا 10 كاكو وقعا ١ ردح مهدنعو ةيلع تاع ىدوهملا

 املع يصيب وقعي اهوذاو اهعنص
 «.٠ وص

 برقلا بح وتسمرادلا ديعب نم 8و *. بحلا ةيعاد يلا ناف ل

 بوقعي هاع لسرو هيك 000 ا ىنعو

 تحسس وص
 داو لا آلا كبح ىف ت# كلك داك لام نأ دحااوا

 ند كيو لح فك الفك < "نر آلو ال رورش كني م

 01 ىو ال وفشم كاك 0 * ىدسج الوالي اقكنم الخ الو

 نديلاو حورلا هنم لماكت يت ا و يع و دلوع

 ]| تاق نوره نب نوء.ع ( لاك ) ادبأ 0 مل يا ملعاو طق 0 م ااا 1: تعم اف

 ]| انوص نوسقحو تفند يع ىل تلاقف اهناغا ن 2 ىديملا تذ 0 تاس ىناك مونلا قياحاو تيرم

 ىنادح لاق يبيرلا عسيبرلا نب هللا دبع ريخلا اذه و>: ينريذا دقو كلذك يع تيس ىل تلاقف

 برىعويع تزاع امنا ةيحضاولا فشخ ىسدعجلاب 0 نب ليدعسا نإ دحاوعو ةساودو



 ى مب لمع تااَقف انوص نوءيسو ةيال# يف ت تلاَقف اما 2 هريغوأ لك 1 ةرمضضخم هم ةيلع ءا 3 2 يف ْ 1 '

 نوعيسو ا يضم < اهءانغ نا :نت الار لق اهءانغ ان :خ لك وتملا لاَقؤ انوص نوعي-سو ناثسآ ١

 اءلف تلاق ترسكتاو اهبلع بيع تلوتساو اهب عطقف 0 و ثلالا فشخ كذنموانوص|
 قدا 8 تلق يئانغ يف بيع كتفلاخ فشخاب تلاقف مثالا ىري اميف ةيلع تيار ليالا ناك |

 يرجام تيدف ىلا تددولو هللاو ال تلق هترساا يذلا توضلا ام نيردتفا كعم باواقلا ١ تلاق |

 دس وع تلات 3
 ججءسأ هق 00 1 #2 ولف روكا يلع كا ا

 حرم ا ريخ كل د مك 0 0 0

 لا قءاشثأ هيف ل تمار ةكقل و 2-2 1 نا د ينال ديم تئقدلا دق 7 ا ْ

 2 اذه تن ل تى اهو ةصقلا هل كت 1 ةفياخلا ت ارث أف هب 2 شه 0 ال اأو تيشاف اهفعأ | 2

 5 هسا نا هب يدر اعف هقد اذعال ا حبحب ص توصلا 3 نمسا 2 ا ا هع صا ]

 ةءاعلو 4 ةيلس ةزاحا 5 هنمهؤو هيج اهفر د تك ف ةءاع هللا محزو 2 هللاو كايؤر لاف ُ

 جزطا نا لقو عرفو ليش فيفح نان د وألف ودا لع 6 يق د ينعأ توصلا اذهل 0

 0 لاق نازريفلا د 0 ينادح تناكلا نينا نبا 0 نم(تخلو )اه 5

 هبوري هاط نا دع تاكو م هئرعب ريثلا اذه تخلو ويكللا رورمسم نع ناظلسلا مدخ ضع |

 اموب ىلدوملا م .هأ 5 د.شرل فانك لاق هةعصوم ف د فاللخ امهفو نازريفلا نبا نع أ ١

 ةهراد نم جرو هن الب ناد يسلب ةعادا 4.« صضعل سعأ مث ضرالان مل زم اراك كرف

0 

 عضاوم ىلا رظاف دشرلا ساحو هيادر ليقو هليقتسا هب نس ا مها ربا ىلع لخد ىتح دز |

 كليو لاق عفادب نس . ةعافا عار اا لاقف و ا ل وضم مث موق أمف ناكل

 ا

0 

 نكت شم رظ 0 عاف امماه لاق امهملع حرطأ 0 اًةيراح نينمؤملا رم ا ١ لاَقف قدما ||

 و 0 ن2 1 اه ع 2 ينغ 00 5 0 | لاق 8 ع طب أ 2 عل 503 أ 1 8 .طعل ناتيرالا تناكو ||

 صهاط نب ل ةياور نم هلك |

 0 »+ ولف 00 يع 52-6 |||

 0 6 قدام ةلذ * 5 تح نكد نييعتال

 2 ا ريخ كال »*' اضلاخ 0 بحلا لياقو

 لاةفىل ع ال لاَقف هف 1 نحللا ن 1و هدانا 9 نأ م )

 را ع ١ تلاق نحللاو رءشلالاق نين مولا رع 1 4 اع تاق 0 "دلك لاق يتس تا هب 2 0 ||

 ' 0 رع لعق يشل لا نأ مندا

 0 كسوف
 سس ب ل 2 ل سم م سس 2 صم مس سل م سل سل مس ل مع ل ا اص م هل 0مم ممم

 ارد 0 ادع تنس 10



 بحلا نم ةاحنتلا جراف الك ب ان يو ا نأ د نافرمدس

 بتكلاو لئاسرلا تاوالل- نياف ما را ا ووعال

 | ىل ملال لاقثرعشلاو ءانغاا نع مهار ١ فل ءانثلا هيو كاكا ىو دق تفلمح ةياعل ءانلا

 : ٠ 'ادحأ هلع تلاَقذ ل رس د لاق 6 تالاف ندالاو 0 1 هب راحل لاف نينم ْؤملا ا

 3 ةيلعملا فرصناو هراهح يا يد٠و نيتي راخلاب ا مح مارااب لاقو ديشرلا با ”وف نيئمؤملا

 2 اواو د.ثرلا الا هريذح ىف لاق كلو نسحلا نب ده هر ديمو صهاط 0 ليغ ةياور 2 هك اذه

 3 / هلزاك رامحن يفلاف يراح اوناه لاقؤ ليلا كا قف هّشا هنأ ةيابس ناكو اليل ةرايزلا هده ىلدوملا

 1 ا انعام يثو ةمامعل ل يو ةعارد ُّق جر هك رف ضرالا نمسررق رعقلايف ةكرإ دوس

 ْ ايرح يتاغر فلا روؤرسسم ناكو نيشارفلا ي وس يب مداخ ةنام ةيدبإ نين جردو ىثوءادرب

 : ادام تدرا لاقةعاس || هذهيف نينمؤملاريما دباب نبا لاق رصقلا باب نم 1ك أملؤ هع هناكملهيلع

 . ||[ لاقوهرامح رفاح ل قو هالو مهارب | لزف ىلا هلا يد هدب كاب نحو يضف رورعسهلاق يصوم

 كل منى قرط قوش ما لاق روظنت ةعاس || هذه كَم ف ُء ادؤ هللا ل نا :مّوملا ريمأإ
 1 | يفنساخ

 01 لاق وه امو م اف هلك *”يشن طقسا يدم اي مهاربا هل لاَقف مهارب ا سلجعأو ناوبالا فرط

 ِي : 00 هعم لمح 0 اعد مث 31 0 ع هنم ب ا 0 ا يطزيماخ

 3 1 ينذأو ناتننا 0 برذت 3 لاق 0 0 5 ا لاقث هن 0 دارا ردص

 0 ٍ 'يشل طشنب الو 0 د.ثرلاو هيدباح او ناوبالا ردص س - ىدع كلذ ناعفف ةدحاوف ةدحاو

 كسلا ةيشاح نه ةيدص تعز لا نمانغ ند

٠9 

 تس ومص

 سابقمي يبق نم تش اذا سبقا * هحداوق يكاد درا يررلا
 تراظن اذا مودع و ينبع ْق ىسانلا حبق |ام ١  1 02سانلا

 8 51 د ةيفتلاو را 8 < اعدق هيلاهنر سا ”ىشب هتريخاف هيلا تميقاف اهب مف ك0 ا

 ' 0 ندم ةناور مظل اذه ةاذأو دعل هب اعد يم - جره سفن تداكف ة هفياخ نوع النأ كدلعام لاقذ

 ١ ىلا ه: ايش ند 10 نيتيراجلاب 1 ل لاف هريخ يف صهاط 0 لاقو هربخيف 5006

 : ظ "7 |قناك نااملف 0 اذخأو هدءاصت مف تمدقتفم و. لا كد 3 *أنأ تل 5 دقلاَقف ةلع

 5 | يدهملا ةبرولافف كلذ 6 افا ملا هعفدف ةيراح ر>ء> نم دوعلا ذخأمت دينا | ملع لح تقولا

 0 ف ةصقلا ىلع فقو دق هنأ ل * ولذ رولا ىلع بكا ىنب #* ىنغ لاق ينغأ امو تلاق نينغتل

 سوداق ها يما نهدلا نم ىنصملا دربملا جابسكلا قرص زيماخلا (1)



 0 ليقو ماقف هنْنَع 3  تدعادعاق د بحلا ةيعاد بحلا ناف 8 *# ينَع اط لاق هيلع تأ املف ا

 نود سييملاوبأ ىف :”دح لاق ةظحح ) ىنثدح ) اهعموءوب متورلعأ 3 كدعع اذهيتديسأب لاقو :

 فنك تاقف ًادئاع موب املع تلخد يأ ةيلع نم قاجخ طق تاجخام يدوملا نب مهار ١. لاقلاق ْ:

 نراجع يف ترقوو د دمعاو ريس تلاقف كءسجو كلاح فكو كءادق تادح يتنحأا تنااإ

 املع ت ب اقأف ةياع نم تييحتسا م م يم 0 لاطو ينتحأف املا ر ظل تلغاشتف ع 2*--- 0

 تلاقواهل ةنضاح يللا 5 ر تعفرذ كءسحو كالاح فاكو كاد تل ا تنأ كفيت تاقف ١

 (ينريخأ) تفرصناو تقو طقدلثم تاجيخام الخ تاحفل هنع انبحاو ةيم يضع دق ا 0 0

 لاق دلاخ نب ى# نإ رفعجح نب دمت نع يعمم نب 1 ينأدح لاق يعبرلا عشرا لل هللا دن |

 عمهنا ول نمهب هرب ناك ام ضع يف يدج دلاخ نبأ ى حي تدح اوعو ردع نو رفعج | أ تدهش |
 ةقاعم ةرخح ىلا يبناي تح اهقرتم ةردع> ىلع لبقأع نينم ؤملا ا يدب د تبأأإي لاق ديشرلا َ

 ًاميج انلخدو هديب اهحتفف ةقلغم ةرحح ىلا انرص مل 0 هانمم ناك نم عجر مثل تحتنف |
 ساما بإب ىلع دمتف قاخ» ساحم هردد يفو هحتفف قاور ىلا انرصمث هدي لش / 0 ||

 تيه لا داعأم د وع تاوص: يعوق ردا داعأمل اذ 20 رش هدر باملان وره رقف | ََ

 نادك نينءؤملا أ اه لاقف برضاا 0 انغلا نس> ىف اهلثه قاخ هللانا هللاو تخئظام ةيراح |

 ٍ وهوهنوص تنغف ينود ينغاناوصأ تن ١
 «© ١ وص

 انقئمو ا عراوا ين # هلقو فافزلا دهش ثدخمو

 ابرطاو نوولا هب رقا ارش #* هفد رقني ماقو لالدلا سيل

 انذك ا ةدش نوكشف # هئقشعف ةعار ءاتبألا» لإ

 يف لقا فيفخ هيفو هل حصي ملو حرس نب | ىلا يملا ىح هيسن لمر فيقخ ندالا اذه يف ||

 نم ذوخأم نادال قارا ل تايزاا كالا دمع نب دم ا ركدواملهلاةلع تا

 ىف نأ وهو حرس نبال هنا لاقيو ىلدتلا ليف تيفح ولو * ةليسسو كيلا مهل لاجرلا نا *

 ين لاقمث طئاخلا يدار ١ حطنأ نا د4 ١ رط هللاو تب رطذ لاق 0 عضوم ١

 3 0 تاغف # ىبدصتو ير لاط *

 قول ادهع م # ىتيدصتو يدك لاط

 قيئاوملا نمش اونحا#.اوردع عورلا قال ل
 0 يشأ * اديان هدا ياربآل

 فيفخ نمل هيف هلو.يموطلا ديمح نب دمحم رفمج ينآل رعشلاو جزه توصلا اذه يف ةيلع نحل |
 ضما لاقل ةعم تصقوو ديشرلا صقرف لاق رخآ ليفت بفيشلاو لوا لش هك رعاو ليقت 3

 ىلع ضباق وهو لاق زياهدلاىلا انرمص الف اًيضق اذه ن نم سك اها ل فاخأ يناف انب ٠ْ



 تا محل

 كلذ مكن ١ ع لأشتس كنا رعأ يناف لاق نيئمؤملا 201 تاق كاق ةأ رملا هذه تفرعأ يدب

 ظ ” اعمق لاق كنتأل ينخابو دحا يدب نيب هب تظنل نيل هللاوو يديهملا تنب ةللع اهنا 0 17

 ٠ عئاص تلاع عنصاف كانناتفيا هللاوو هب تظفل هللاو دقف هل لوقي ىدح

 * هلبقو فافزلا دهش ثدخم « 2 هلم ا يذلا توصلا ةءدن

00 

 يبضخمو نحكت هوذا نأ د« 0 كيلا موا لاجرلا نا

 00 الا رمل فلا مر يودع ا نأ ماكاو

 ا 0 كلذ موي ةماعتلا ناو 7 هج دح ود و عقلا كلكم نوكو

 | يمارعوناةرانن) راطاا طاطا ؟ دو ىسعلا داهش نب ةرتنءا تاسالا هذه نووري سافلا

 |ةديع 1 لاقف ةماعنلا نبادلوق ىنعميفمات>ادقو سلا "يما ل اقهنا لاش ميدق ىعاش نز>و

 05 1 0 201007 110 حاشا ىف هلأ كوش ايلظداباو هسكق ةفاحلا ىبءصالاو

 0 لجو آلا 0 1 نو , الق ل ءاصالا ىلب ام هل>ر مدقم ةماعلا نبا ينادشلا ورمع 3 لاقو

 َ 0 هطا نوكت داع ل 5 وكي اماع باصي تلا ةيشنأا ةماعنلا نبا موثلك نب دلاخ لاقو

 ا ىعاقلا لوق هل كلارك 00 طرا اس سلا راقد محو
 لودبف هلظ ةمام يربو * اسراف'و 0 ذا ظ
 | 7 (ينرخ) رخامضوم يف هريخ عم ًادرفم توصلا اذه يغم دقو 'يغ لكل ةماعتلا نباو لاق
 8 (ا00 ةلغ دشرلا راز لاق قحدا نب دا انثدعس لاقى اهلا ديز.نب دج اك د ل يح نبا

 اهنقو نهتلاقف نط هيف ع نامح الو ارعش كيف ن اعل كنا حو تااقق أ

 اليدع نامزلا اطدعن ائسأ * ةمعس تويحدق كتحا كيدشت

 اليوط ءاقبلاو كبرق لاز ال * ىدتس كبرق كاذو دولا الا

 اللقا كاد دنع يد ا 5 *# ينوعد ةباحإ يف يلر تدمحو

 ينانع يف

  تلاقو لاق همويةَش هيلع برشود..ثرلا ب اا لهرلا ف.ة>ةقيرط يف امقو نع 0 هف تامجو ا

 ٠ املطي ملو اهتحأ باط دقو ًاضيا ديشرال

 : تسول
 داغ عار 00 ل ينام يدوندقو تسسأ يلام

 ] داعإا لوط نه رفا لير 5 دعا نعل دا انآ

 | ين بدم (ينرب>أ راه رضحأت ثعبف د.شرال هانغ نو تثعو ىلاثا ليقثلا نه 8 هن تنغو لاق |

 ا قلع 3 يداها ي*و* نإ 0 0 ريكلا روزرز ينثدح لاق د نب نوع يندح لاق

 ْ ةيلع تااقف بضغف ديشرلا ىلا كال يما املا ذانان ريطإ تافأ ورمل | املك بع .ثرلا م نأ 3



 ينرا 506 الوأ د ا *# 0 هّتسذأ بنذ يأ

 0 ريغ ىلع لِ هدم *# امون ذانأت ريطإ يماقع

 يدت و ماحلا كسانلا نكت * الومش ًاراقع اهن 0

 برك لك ةحارف إ!-تاذ * الوهح اهارت افقرق ةوهق

 املف. :كمرلا ٠ انل نيرخ- آلا نيتيبلا يفو للبقثلا ففرفخل ند نوال نايل ل نق :

 لاقزتمملا نب هللا دبع ينندح لق حي نب دم ( ىنرب>أ ) اهنع يضر نينحيالاو رعشلا م تا
 ديزي اطاخىلا ىتكف ةقرلاب ة 5 ىح ىلإ ديسرلا قانقا يا محار ١. نب للادع ينادح

 اهتيرط ىف تلاقف اهحر اف هيلا اهحارخا يف روصتم نا
 / وص ©٠«

 لال وأ نع كك رعاولات ا 2

 راب

 ريرغت وف و ىفدادغب تت ا 0 هور ا 2 ١ ءاحرلا الو

 قدس نبدمم نبدأ ين دج لاق ىمم نب دخت ( ينرخأ ) لوالا لايقل ةق رط يف ان هيف تاه ا

 جرااراص ام و هعم ةيلع ها يرلا ىلا د.شرلا جر 3 ا1 لاق هللا دع وبأ يعاد ءطا 0 لاك

 وعو.هن تتغو لءرلاةقيرط ىف نط هش ماسر 0
 1 «٠

 تسلا و رض

 ىحلا ىلع ودعسملاة نع باغدقو 3 م د جراب تراغنو

 ا 6 ىثلسإ قش د* مكر 0 منزلا 1 اذا ٍ

 «,ن نوره( تا 1 ل تدحعاساو ( اهد ٍِش 0 | 0000 ءأأ 91 0 دو م | ع توا عمسااملق | ||

 رطف موب يدي || تنغةياعنا يع أر 3 0 نب يسع يبأ يلاو» ضل يف رع تايزلا] د

 " 9 كس ورح 6 0 0

 : دب الا ىلعتداز 8 ا 0 د 0 6 موصلا يلايل ىلع ت ١ 1 ا

 دمصلا د>اولا لال د #3 هيحاصل يضرب سلع لآ 2 1 0007

1 

 ا نع هللا دل هلا نورخ | رك ذو قءاوالاهلا ننال ضد رك ذو فاكتر ال لس ءانغلا |[

 نيثالثب اط ا طق مون دمتعالا هتنغ ل لية بيرعغا هيفو ةياعل هنأ حيحصلاو بر 2

 هللاةيىلك و ةلعل ناك لاق مهلا و مدون دحأ ينادح نوره نب نوءي*' لاقو مهر فا

 هقدص ةرثكوهيهذم ليمح 98 مف اهلا هناريح عمت 0 هتسا>و هتبرضف هتبايخ ىلع تفقوف عابس

 امف تعقوف ا كذب ا

 رفسلا مراد مض نا لقو اعابس * نغلي سيعلا 1 ارا اذاهيأالأ ١

 رقفلا كوحن 0 نا هل تققر # لئاس ءاح ناو كك ينبأ اك

 د نسل كح 1 0 لمؤت * انزلا ةدئاس ىضرأملا ةيفاثكا

١١ 

 ( عسات  يقاغالا ب ١١ ) ا 1
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 ا ندا 0 1 ع 0 لاق نوره نا كوعءيم يف 2” ريدع لاق يد نم 06 (

 ظ
 0 - سس وص

 0 2 و »+ يد هنو و َواداَع ل

 ]| ليقثلاز مهعش رطو هيف هلا روش رز ُُ 1 وهواط 6-2 نيمالا 0 ه اع تل امنأيداطا 2 وه

 ا ل

 "تو اع نيالا ا,م لزم ءاث ءااو دل تك ًاديدش 6 2 ثعزح ديس راا كا 1 تفاكو قاق

 : رعشلاو هرك ىلع ا.مف
1 

 ْ ١ ديحلاو را ىقأ 0 يظ #*رزو تاعمسملان ين حارلا ب رسشتال
 غبت

1 

 ش 22 قانعلا ا ةئيحوت 05 + كدح تم وهف در هة2ع رد

1 
 1 ا ةنامأ 2 تألاق ةاع نأ تدع ىشدح لاق نوع ن , لع 0 نوره ب كوع 2

 لوالا 3 هم 4 0 و غو ا روش دل ىلع

 . ه9 ' وص

0 2 32 8 1 

 كررت املا و نافل كويس 8 هر تيك سا نع ادحو

1] 

 ا

0 
1 

ََ 
 1 ' دوجوع لاح ىلع ريبقف اه * مهلك سانلا ىنغأف نيالا ماق

 00 دهلا نب ميهارب .ال جزبلا نإ لبقو جزه هيف بير هاو ليق' ين 1 ه يف ةياع ن

 مف 561
 ا
008 

َ 
. 

 هدو

 ١ ديرأثيدحلا نيب نءكركذو « يض.يذلاثيدحلارك هلتاقف . ظ ' 00
 ظ نب دم ( ىنربخأ ) حيحصإ كلذ سيلو ةقرلب هانغ قحسال نحال اذ دا ىلبلا 5 دن 7
 نسكلا نب دم باتك نم رد ا تدعو دشرلا نب دج نأ هداك نأ 052 نع يح

 7 يداهلا نب ليم.سا اموي لذد لاق هل ظفالاو ديسشرلا ن ب دما لأ ندع نر
 ٍ نأ 0 |! توكسصو ىناهذأام تع دق كاف .فالام:نوءاملا دل لاف ا نغ عمسف ن وهأملا

 1 هذه .لاق هللاوال لاق هذهام ير الو لاق كلذب نآلا تقدص دقو ابر ط لتشي يورلا نعرالا

| | 
 00 يفو يي نب ك2 ةياور انوه ىلا اعانع ا

 || اذا هب ةسسأن اب ع رم وم مهارب 0 ىلع ىتات كتم هزه لاق 0 9 ظ

 : هياع ىناث 2

 .«9 وص

 ريح لثم هنع كاي سنأ # ريد تطخ ىوهلا طخ سيل

 كفيلا 'ساقلاب الو ى * ارا را وول 0

 | ةظسج( ينرخأ) يانبا نحل يناثيدهلا نب مهار .ال هذو 0 ةماما اذه يف ندا |
 امو نيتس ةئس تدلو يدوهملا تب ةيلع نأ هيب نع يدهلل نب: مهاربا ن نب هللا ةيه ينادح لاق |

 0 ا اهلو نيتنامو ةرمشع تس ةنس تيفوتو

 | د ىف كة 0 نوع نع يب نإ يد سب د عادا



 4 هةر نب ىسدع 1 كمل 0 ند عيضبو . نمد 5-5 . 0

 دلت لك يف مه نإ ا ىفاخ 5 ءىفأ يط 7 دمقو يلب مقا

 كصو هأن اللاب #2 هلتدد وااذأ ىل ا د امو ب دقر مينربسأ

 ذر نم ًارخجع # ْ ىلا[ تت طظعاو :

 يف قاطم دارا لَه هيف 000 دسمان لإ ىسدع ينال ءانغلاو رعشلاو زحرلا وز+ نم _

 نه 8 هن 8 هل نأ ىقفاشولا رز 6 دو ياش طاو واعمل 0 هللأ ذيع قاور ند + يلعسولا ىرُي

 ليقت فري قد نودمح نإ يلا ينال هيفو 0 2 نيس لمرلا نأ ع اح 0 دو لَمَرلإ ل

 4-3 هيسلو كمشرأا نب نب ىسع قار اخ 0-0

 يرجو امعأو حرش نأ نم روشأ بسنلا اذهو 0 ؛ طلاس همسأ لب 3 دحأ هع ا
 لو#», ناكو اثيع مهدشأو ةردان مدحأو مهنعَأو ةرفعو ةسلا#و اهو 3 || ند نم ن ناك

 0-3 ىلا نب , هللا دنع انثدح لاق فاقحلا ىلع نإ نسا ( ينربخأ ( هلم مم انيط انتل

 نب سهاط ى نعل ىنأ تءم-س كوشي هانأ عمس هلأ رعاط , هللا دبع نب دمحم يي لاق قارولا

 نا عسيط طتسا ولو ىلإ سانلا ىحأ كنأ م 2 نارام لوقي ديمرإا عخس ا ثدحي نيس

 متاح نب حس. ىنثدح لاق يلوصلا ىمي نب دم ( ينربخا ) تاعقا ىسيع ىناهحو كل لمح

 3 2 مهارإ 205 نمو ديشرلا دالوا ىلا ةفالخلا دلو لاخ ىبنا.لاق, ناك لاق ده 5 لاق ىلك

 َىَح هل ىاتاا ساح بو را لع موع اذا يضع وبا ناكو ىسع ىلإو دمحم ل ديشرلا دالوا

 نا ىنادح لاق نا نب بوقعا ينثدح لاق دمش ( ينادح )ع اماذلال 0 م زكا

 ابعد كو لاقاهزا رطيف 1 ناكو اموات سان || 5 ّ ىدهسع يناو نيمالا 3 3 ديشرلا

 ا

 0 ىو 3 لو ا 2 تايرع هد عو لد 0 ل 2 رقصلا ىنا 202 0-5 لاق يفاكب الا

 إ

0 * 

 ا تووس امو د.ثرلا ن نب يَ يأ ءانع نم ةعئاش ٠ كا ىف نودح نب نايا يالا

 اندح لاق يبالغ يف ”دحلاو دم ) ينريذا ( هي>و ند 1 5 تل 2- هنانغ نم“ ٠

 أ نومألا ين نع 2 دا كلام بل ىح وهو هنا ع ىنال د.ثرلا لاق لاق 2

 ع 4 ا ورد هءضو هابص ىلع هباوج ن د تأ هان

 صهاط نب هللادنعنب د نع دعس نات هللا دبع انثدح الاق رامع نب هللا دنع نا لعو قع
 ا

 4ءم هوخا يسع وناو ناضمر 0 لاله ْنّوا سا مهو 1 نوما دهش ند يد لاق هربا

0-١ 

 ناك هن اك ىن نءمللا كلذيف هءلع ا الوق يدع 3 لاةفنوعدب اولء>و د هاقق ىلع 9

١0 



 |0000 لاق ىف نبانيملا انندح لاق ىمي نب دمحت « ينزيخأ ) هدمب ماص ا رهشلا دورول ًامخسأم |
 ش : دنشرلا نب ىو

 "ا ولطا هدم ارش تيس ظورر# زوم نم ناك ال عودلا روش قاهد
 00 #* ةردهش مله :. ندع ن6 ولك

 هلآ ًارهش غاي ملو تام نا ىلا تارم مويلا يف عرصب ناكف عرص رعشلا اذع هلوق بقع هلاتف
 1ع ار م تاق لاق نودع نيا د7 نع يماشقلا 0 ل ل دو

 5 )قراخم لاق 0 م ل دئدشرلا ا ىسع 5 لاق نه 31 تاق 0 لاق ءانغ سانلا

 ١ انثدح لاق ها نب سا كديع نرد يع لاق د 4 0 يناد_ح لاف لع ن نسحلا

 ن ايدغتي نيسحلا نبا هاطو دي.ثرلا نب يسع 31 ناك لاق 0 كااغ وخأ ةيعسا نإ .همج

 ط بضطغف ةصيحصلا هاط نع 2ك برعدو ل 8 اهسدغت ة ةانويه ىديع وأ دخاف نومأملا 2

 [انم لعب 1 يدب لع يرددلاو ةيهاذ ع ىدحا نام مولا 1 لاقو ه.اع كلذ قو

 04 اانا (ّ ثمعلا انه و 0 ا جم ثرعرأ 5 ا رطلا املا انأان نوما هل لاك 2 د نكد ف ديسللا مشيش. تا. .كيتيعل تبللطعيطشهسشسللللهام846 سلا مكس

 ا 0
 1 8 يسعوبأ يف كك لاق ها !طن هللا كن 53 ّس د ىنادح لات لاا 5 نا 3 لو لاو ىلع 0 ندا

 اىيعوأ كانا لاب ريما ىلع ولا ماولا 0 نومأ 1 ناد لاق 0 34 ىدشع 0 ىلع نبأ ' :

| . 
 | لقا املف كلذ اقو رءعم سانلا 5 ناكو: ىدولا نب 0و لقأ دأ ةرودقملا يف 5 ءاقلت |

 دع يبا ىلا ع فرضت! [ملذ كدعذي نا داكف دارا نوال مف و ههنا ىلع 5 مع وأ 2 ا

 ١ يدبا نيب ينحضش ' نادرا كلو ةرد ا ؛ رضاف ك>طباأ نأ تم.ط هللاو لاقو هريضحاف |

 ذأ ودق, ال ىدوملا نب بوقعي ناكو لاق ءذه لثك دومت نا كايا ريثما ىلع اناو ةممجلا موب سانلا
 أ هذه لاقك اسف ا امعضو املف اهنف تقونتو اهيبطو ةثاثم ةياد هل تي هءاعذأا ءاسقلا كسع ظ

 | نكد ( لاق ]دوف ايعلر اهاف ةئاثم يهو ةيط تناكدق هذه ل ةيادلا هل تلاقف ةديطنأ تسيل 1

 00000 ا مقا هيئئارخ ءاصحا يف تيت ةيقبف "يتلا ةلابب نظل ناكاقخ اذه بوقعز |
 ا اع نايلا هدنعه 8-5 0 اعاو هدنع سل هنا 4 ع 5 ىنلاةندح ب ناكف

13 

 | "ينال ةيماشطاو ةناردنكسالاةلقملا باث نم هبا رح ا يفاه تدب تاس تون هنق هل هديع رتقد ف

 ا انكواذك املا ن نم ىلا ر حالا توقايلا 0 درا 0 مع ندد لك هلل نففتسا

 انما رتفدلا كلذ -- هئفص هذه ماخ يدهملل هيف ناك جرد امم ا كك هللا دسسا نش ان

 ءىحب س دم قرح ةطق دع لع كميات لاك هلحَرب صحف قح ها رق ال كدعضف نومأللا

 ١ | نومألا ناك لاق هلي نع داع نيد ن منيطاأ يف طا ينادح لاق ىاهملا دواد نب ناماس ان”دح لاق

 | 07 0 هك 5 رااذنو هدعب 9 هداعلا ا يشيع ينال ا لح سانلا دشأ

 وبأ ىلإ نا 3 تاكو حا 8 0 هش لوس امو 0 دقفو ت 0 نع لع لويس ا



 ن دمحم انثدح لاق انما وأ 16 دم ع ( 3 3 لأ 00 مى 9 اعأأا

 يمامع تملذف لع يرام نومألا ىلا _تلكد ديشرلا نإ ىدحولا تا دابعإ
 نود ردقلا لاح دما نى لاق -توندو محملا يف يزال ءافلطلاو ي 2 1 3 ١

 كدع البق نوط ها لي ذب قروب كتاطنبا نم لك نينمؤملا ريما اي : رطول

 0 0 د ا 0 مها ا 0 هيه تع ب 6 درام :ةدع (انخأ

 0 اف رضع نوت ت 00 0 ل م 0 0 كر اللا
 ىلع هءومد يرحم تماض لحر نم هنم ادحو قرا الو ةييص٠ يف !ضأ لمحأ طق ا ع زح اباصم |

 يتندح لاق قارولا دعس يلا نبأ انتدخ لاق لع نين سحلا( ينبح ) راتسا و نمد
 ىف نومألا ىلع ٠ 0 دوا يأ ن م دما لاق لاق كا كح. لاق 0 زو هللا هع نيش 3

 0 يعاشلا لوف تلثعو 0 نبا ا 2

 مشاه ينب نم اياثملا صقن * اماساو امدلا نم صقن 2

 لثمو هينيع حسم مث يكب ةعاس لاملا كلت 3

 او مع 0 د 8 ضنن ناذ يع وم دتافامكبك
 حاولا كدع الازد ا # 0 1 5 تع 0

 ات 500 ا يع : 0ك

 املس كدالب طحش نع راز اذإ * ةمعل كنه هتبلو 1 ني 20 8

 امد موق ناتي هنكلو * نحاو كلهكلهر ف ناكامو 200--ف
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 ةعلذ 2 ربب الا يدسنع ند د نام رح عم هدي ةحشن الا ك دنع نمفرصتيإل هن هنا

 هير ( فرصناو ماقو ةديرعلا ديدش ناكو 5 ددع فاكف كلذ ىلع مؤلفا لسع

 دواد ن ناءاس- هنأ نع ليعمسأا ن دع ندع لاق _يدجتلا هك نوعينثدح لاق يلوا ||

 ديشراان ب طاصل مداخ هبرف يداهلا يدو٠ نبدللا دبع عماسلاج تنك لاق رفمح ينال بتكي ناك 1
 5 رسل يت> انب ّ ىل لاقذ هقطأم نحو هتسج ةنح اق لتال 2 اهل لاقف كمسااه هل ل لاق ْ
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 ادار 0 0 - ملأ ةعاس هونداحو هيلع اوما ث را

 : أ نيرحبلا ىلا اعحرف همأ قاد كل هافنك وا نالفهل لاقت دلب لف لح ر نا اذه

 || ةماس ىمع لاق هنأ سو هياعهللا لكيلا نع يورو بقعلا اذه قع ثرهلا جوزتوكانه اناكف

 ا ةفاامجلا هنع هللا يضر بلاط ىلا نب ىلع ىلو املو مالسالا نع اودنرا ةيحان وب ناكو بقعي مل

  ةرييهن ةلقصم مهارتشاف مهقرتسأو مهامسف ةدرلا ىلع نوقاملا ماقأو موضعل رسأف م اللسالا ل ماعد

 انارحأ اوراصف ةيواعم ىلا هلل تن نمب رهو مه: -ءأ م هده لعقالا دهشاومهمك ث ميخأو هم

 00 ةقوكلا ةلقصم لخدب رف اممده لب لبقو هراد نم 0 بلاط يأن ىلع ثعشف ن كا فلو

 || ةمآو ةماس نب بلاغ دلو ىؤل نب ةماس نأ يبلكلا نبا معزو هنع هللا يضر بلاط ينأ نب ىلع لتق

 ا
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 أ
 الار
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 أ 01 نماموق ا قع ملو ةماسنيأ كاع من ةنفاذ نبثرحلا هنبا اهياع فا هنا كله م هي ةحان

 اذه اهويسو هذه ةحان مي 3 يؤا نب ةماسوئب 3 اوعدا فالعنب نانأ نب مرح نب ه.حان
 ١

 كلذ ليلدو لاق ةلقصم أ بلاط ينأ ن ىلع موعأ نذلا مهو ةقاد نأ ب كل ا ىلا اومتلاو تسد

 كلام 6 ةعسر 6 ا يبا ىمهملا ةمقلع 0 0 تك ةيحاب وس ا وه ناو

 أ ]

 ا
 ا

 ا
 أ

 هم 0 لا ناف # ا كلاذك تناك ناذ
 55 : .ةبزاعلا شيرق مه لافو شي رفيف ياما هاف راكب نب ريبزلا امأف يدع نب مي ء..طأ لوق اما اذهو
 أ فال ءوهو نابأ نب مرح تل ةيحاب ندا و مموث ن 7 ءاوبنع ممال لا

 : اةتراس اه 0 حان تدوس اعوان ةيجان مس ماو هيلا تدسنف ةيفالعلا لاح رلا 0 نم لوا وعدا

 ِِ نينمّؤملا ا لعق ةفلا وهو بهذم نشل نق 2 مطاخدأ ْق ريبزالو ةيحاب ثتبمسو تن ري

 أملا تءاح َقَح باربنلا اهرب وهو كب دب نيب ءلئاذلاط كاف تامة اق تت كافدك ةعم ةزاف٠ ف

 ىايكنل
 ضر ءلا بهدم ن مارون الار وهشا ا تدع 4ع هللا ىدكر هضخغل ىلع مهعاجال مهلا هليمو هنع هللا ىكر |

 ْ هضغبا مل 6 هتاساح ٠ نم راصيِت ---_ لكوت ما صخحو 3 5 أد. ص أمعاش مهلا 0 ىلع ناكو كلذ ُِق أ
1 ' 

| 
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 أ لئاقلاوهوةعب اع ءاو مهب ءارغالاو مهذو ب قلاط يبأ تا ا يف ةصفح ىنأ 0 0 ناكو اذه كعل

 أ |

 هنوباذيوهنوييحإ رادع هبالخ اذ ذاو هْدْنَع 6 ملا مط 1 هنام د هيلا ةياهسلا 0 هنال

 "حرش لع ر 0 هراخاو ةدم هسا 3 كعل هافنو هق.ةح 4أ 0 اأو لل نع فكيف هن هن وصق» انو

 مامإ نم كلذ باخ مامأ * يوضربعشب لوش ا

 001 عر ةلاهلا راألا7 نع © اذهل نورشع هل ندم ماما

 يرتحبلا لوقي هيفو
 1 واس ردنا و قاف ده نسب رفالع تلمح ان اذإ
 رودبلا الو مث راقالا نم هي رد نب مهلا كناتغرامو
 رويالا مظعيف قاخلا دازا * ينمتام كبر كاطعأ ولو
 روز 0 نم تقفل اع * ادع اده<# توم مالع



 كدا

 0 0 0 ملقم امحولا كل ىقكالاما

 لع نعطن م يرذأ 1 هل كاَقف هينع هللا ىكر بااط ينأ نب 7 1 اموب 2 يملا وبأ هعمسو 3

 كالذ نم عج ضوأ تنأال لاق كني به نإ 0 : م 4هرب 1 ينعتأ هأ لاَقؤ نيئمؤملا ربا 0

 ! 0 ىنبدح لاق 10 ) قرح ( اييلقما كَ و هب لوعفملاو طوا 2 لعق لعافلا لتق هنال ن

 لاَ لكوالا 50 لك 0 ككيَع 4م د 0 2 دوق مهلا ْن ىلع ناك لاق ىئاشطا كوس 3 :

 كولا لاا ان نتك دئاصت هدع هيج و مهلا 7 ىلعأ 3

 هلوق اهل ءاهخالا امال ها نحاس لاق ناسارد

 * ءامسلا بر ىلع اننكو
 * ىلابالا ريغ ىلع انطوو

 * تانححم كولملا ا و

 #* 53 و انملكت مايالا يه

 * ىنغ ىلع ءاوثلا د امو

 # ا وه طق سد كاع

 * انواوأ برجو انبرجو
 #* رمض سم ءايحلا عد مو

 #* تاوب اند ىلع نزح لو

 * يعاو يبانبا ايلسانلا قوت

 # ءاخأ 0 نه كررغيالو 1 ظ َ

 * اع ىلع نيرهظم رن 1

 * اوحارواودع دا
 # نوريصت لا ع راح

 ١» ماذخ مطلاقي نأ اوفاخو

 ءاضقلا با._ال ائملسو

 ءاالا هب رع
 ءانئفلا لوذيم هللا بابو

 ءاقشلاو نادل تاق
 ءاطعلا روظحم ناك ام اذإ

 ءاخرلاو هادشلا بقعا

00 
 ءايحلا,سهذي رضلا ضعاف

 ءارزعلا نسخ ىلا ق.ساملو

 ءاحرلاو ةفاخلا عبت مهف

 ءاخالا نسح ادغ انمسمال

 ءافصلان أ وح سمالاب مه و

 ءاليلا تاسمأ دن نع

 كو هاحن 1 نايك

 ءافيا مدق اوعداف اًهدص

 ينام ىلع لازتعالا لهأو : * ىراصتلاو ضفاوزلا ترفاظن
 ناك دقو مجنملا ىحي نب ىلع لازتءالا لهأب ينعي |إ

 مهلا يي د او ينوباعو

 *ورم نبالدهشب عوشيتخبف
 * ريمسىلا تذب ءامذحلا امو

 «الاكر 0 دعاماذا

 #* ءادتبا هللا ةزمل 5 ا

 »* أولو سانال ميه

 #ءلادد ت7 3
 ميس سس اه || سنسد ئلل بيتي سس ميم يع ااا

 هل 1 هنع هغأب

 ءانزلا دالوأب يماع يوس *

 تاركا نورول لوزوعو
 ءانْطا نع ناسالا ءامذجم

 ءاسنلا ىلع لاحرلا لضف اف
 ءاسملايفو حابصلا فادوعو
 ايل كش ير كيلو
 ءافخ نم ةيقااولاب امو

 ىلا كلذ دعب هاش 5 هرم انخل تالاف



 ياك هلك وب وع سلو © راءب ىل ةفياخلا سيح امو
 سلا يف مهلا نب ىلع رعش ام ي محربلا لسد هلاوأ ىل لاق لاف دم انندخ لاق ع ( ينزحأ )

 ين لع لكلا ى نوي نكلاك نب كا ان ديد لاق 0 را را دير نا يدع نيش نود

 00 الو م فيو مدخلا ش هد هنأ هل اواقو هلا هب أوعس ءاسللا نم ةعاج نأ م حلا

 هوغارا مْ هسح تح هيلع هردص نورعون هن او'أزإ مو كقالل>ا ىلع ءارزالاو كل برعلاو 1

 خايذاشلا ىلا لصواءاف ليلالا يلا اموب اهدرو اذأ باصي نأ كو ناسا رذ يللا هافنف هاجم هنأ هنع

 ألا كلذيف لاقف لزأأ مث ادرحت لبيللا ىلا ًاموي بلصق جرخا مث اهب ىهاطنب هللا دبع نب ىهاط هسيح

 الوهحم الو 00 ناظم الإ ةقف خايذاشلاب أويصني مل

 البي مهروذض ءلمو افرش * مهبواق ءلم هللا دمح اوبصن

 الك ع كيلا كدادراو د ةلركت ةئفزألا ةادزأ ام

 هليغ قراف ثءالا الا ناك له

 هاد نق ال نمأيال
 ن
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 وب ل هك رف *

 3ع

 ناو ا رألا شلل ده هلل هع و نأ: ةءاعاف
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 ا الوذم هع ا نأ # هب يرز,ال رديلاف لذي نا

 ٍِ اليزنو اقراطو ملا افيض * هدقف نز#ي لاملا هوياسي 1

 .ُ اليلذ زيزملا عدي رعش نم * رئاس سدحب سيلف هوسحم وأ

 اليلق هيلع تيعص ناو من # هئيد تدعتام بئاضملا نا

 ا كو أرصان كبرب ينكو * ا نع نب 0

 عا نهدك اا تدك تواقلااذا

 نب ىلع قالطاب هللا دنع نب ىهاط ىلا لكم هك لاف دعب ندم وح 1 ل يرحل

 3 لاق هدا الذ مولا

 لئاقانا اف اهع ريخت#بمو #3 لجار ناسا ر> نءينارهاطا

 ناك كل لالا كرب عا وخلا نع يك اما ونص

 0 هتتحاو ناف 0 د 4 تقةفطصاونا كيرلا تراسو

 للضان ةيمرلا يعان اءمف اب * ملاع مذلاو دا ىلاعبيناو

 لئام دولاب طب م ناو كرلا * لئاليلا قدصلا لوقا امحو

 لك 6 لول لعق الأ را 3 ةمذدقع الا ير ةمرح الا

 لداعسانلا نه ضاق آلا انلع * الضفتمدح 1 نأ كم سم ذا

 لما.الا ىلع تضع ام كلبقف * الل_هانا ىلع اظيغ نءطقت الف

 لكلا قاف لح ناو كلا © نس ىلاق نس نأ هاطا

 ىمت ( ينرب>ا ) هاسكو هلمخو هلصؤوف بحام الا كب لمفاال يناذ اريخالا لقنال نهاط هل لاقف
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 هع تضرعاو هتدعابف اهشمحو اهباعف ةيق هيف ساحم يف مهلا نب ىلع ناك لاق دم ىنثدح لاق

 اهنا
 1 001 ردك 3 هداؤف ت تناقل نحف ها َّ .ء

 ا 0 لا ما كتلأ امن اع 6 لخعلا يعد

 لع نبا نسا ( 0 ار اذه داع كلو ايظا يرعي نسل نسما اااي تفدص هلال

 لاق مهلا نإ ىلع | 00 لاق ريدملا نإ مهاربا | لاق ةيورو» نب مسا املا نإ دم 5 دو لاق

 فاحرالا عقو اهدرواذافاهملاظم ىلع مهلا 0 ناكواهالوتا اأو ناواح ىلا 1 واخ ناك

 كلت يف بذلا رك نوط 8 ل ااؤ يف فادحرالا 0 عر اذاق 2 ىد الاصتم ل 3 ا

 تاقف ةاللا

 باةئمريخ ىفر تلاسف * بطلا ا انيك

 نندلا كرك و نر رس 225 الا حك

 ريصبلا ىلع وبأ كلوش هفو هحولا حبشم 0 يئراحلا ناكو ريدل نا لاق 1 ظ

 ئركتاوضرتجالو ىد © اوفرطتأل ءار درا

 روعلا هسفن سلدب ىمعا *# هناف يثراحلا ىلع اودر ْ

  ةوفحلا ن سوسان 0 يندشنا لاق ةيوروم نباانثدح لاق نسحلا( قرا ١
 هسفنل هاياهدشنا الع نأ |.

 قرقشلا نم قيدصلل ذخ آو. * يعا نبا ىلع مامذلا عم ليما
 قيدصلا دبع يدحاو كناف * اعاطم ارح ينتيفلا ناو

 قو_ةخلاو ىلام نيب عمجاو 8 ىيمو يفوردم ناك ترد

 ميهاربا نم سايعلا نب ميهارباب هبسشا رعشلا اذهل مثاو مهلا نبا ىلع هللاو بذك م ىارنا لاقف ||

 لاق لاق ريدملا تر هاربا انثدح لاق هيورهم كارو د لاك نسحلا ( يثريخأ 1 هنأ سايعلا |

 مث ةلس ا “ب ماقا هنا ىتربذا كل هللا قاخ بذك | مهلا نبا ىلع لكوتلا ||

. 
 2 مالا روغتلاب ماقا ةنا ينريخلاف هب ينريخاام ناو ىرخسا ةدم طل

 رعت ىرخا هده تضف ََ هكعم نال لح 7 ماقا هنأ ا أعيمج نيتباكملا يمناو 0

 ايو 0 ندقتلا لعو انه لع م12 نوك ند آت نيالا 3 لاو رمدع ماقأ 2ك

 0 بذكلا اذه يف هل 0 يذرعش :تناف ةنش نك هنس صاري اعاو ةئسا ٌ

 ىلع عمتجا لاق كوس ندم 000 لاق 0 5 ديو زيعملا نب هللا دع 0000 لاق مهاربا ب دو 0 3 ظ

 لصتاو ساجملا نمجرخو بضغف موضع هيلع دب ردق سا ماشه نب ىلع دلو نم موق عم مهلا نا

 مث و حمي لاق هول اتغاو هوباعو هورثثو اومطا 2 قدح مم 0 ا

 0 مسالا سيل سمأ تسي فك + 0 0 0 يف



 0 اذعيش مكخبم 0

 0 ا ا هينغم 0

 ةلفاح لوشلا ير تحبصاف

 ةيحان لكح نم ابصع 0

 ةقطارق يف ىو 0 وذ

 ٍ مما مع ام

 مكلفاسأيفالا نملعلا اوفرعت م
 «سماب ينا مكمالسعا تيبحا

 ا لح نه

 همسأيم قم يذلا 6 اذه

 د

 د

27 

*« 

 ان

37 
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 دن
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 ان
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 نذل
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 ان

 رسظن رك ْق يما نكل

 رتسلاو سارحلا امودقب 6

 اوركس اذا مهنم ةعونمت ريغو
 اورمااذا يصعب ناخثلا نكميال
 رذعلا علخم دق اهاثم يف ناف

 رود ايظنن ىف ةحشالا لك نم

 ريكلا اهقانعأ يف ثيناخ اعون

 رد نيج يش رق 0

 رذقلا اهياي مكب اهامر نمو

 ايزك د1 رعأ هللا !
 0 يزاحما يف مت

 > مكلهأ نء رع

 0 در
 رخحشلا قروام هاج لع

 كامو ال دلل يا و 6 # يرئاضب سدات اقف تسدحاولاق

 هلدغ فلاب, ثيالات

 لحن رارسلا 5 رددلاو

 يرياش مامفلا هرمص ثيغلاو

 اهيونك م هال 60 هم ,عازلاو

 1 0 0 ف رانلاو

 1 دل هلأ ملام سيلاو

 ةمأ 8 5 هاا م

 ىدرلاهاطخ دو 0 ند َح

 مص سصسخصسما . مسحت مصخخصمل
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 ددر عايسلاشابوأو اريكك

 دق رقلا ءانضأ ا كب رظأت نع
 د داعم هناكو همايأ

 دعرريو عارب ههرو الإ

 دق ود ةودحو ةراشتما دا

 ديزالا اهرثت ل نا ىلاعصت ال

 د.حبو روزي الو هيف رازيو
 ديعالا باحلاب كا دتسو لا

+ 
 ع

 1 < بحاص ع لاق ربدملا نا مهارب ا ىنادح لاق هيو رهم نا امدح لاق لع 0 نسحلا ا (

 قاب 3 0 , ىلع لاقف تام ال نس 0 0 2 لا

 2 هلأ هند ص ل ف هلاق روش 0 ع اق هلأ هغأب 2 هكدب 0 1

 هر
 0 لاا

1 
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 ديحأ اي ةميظع لكل يعدت « امنا داود يبأ نبا دحأي
 دقتمال ف واخو ىدرلا ضو د هبودو نينئمؤللا ريمأ غابأ

 داب يتلا عرش اع ىلوأ دمحم يلا 0 *
 دنا تلو ا 0 متأف رة ند + ناك ام

 ل رخاو هب رقت مهح »* د2 مك ناب ةيوسلا ن 1

 دحيم ال .ىلا كتمت دانس لظاح كلا اوه نذذلا نا
 دهشا نم نتاقك نضدلو ايف عنا زيكحت مع اننغو اودهش

 دصقالا قيرطلا كلناءلاموب # سلجم كدنع ءامصخلا عمجي و

 4 والا مكللا هميسقن أنهم 1 8 اند ارعا تكيفات يأن

 ا ئلآق لاق ينرا لضفلا وبأ ّى لاق لاق قحسا ن 0 داح ينادح لاق ةئءاذق نب رفعد ) قرشا (

 0 رطل 0 هاج هتيراح ةحبب ملك هنأ ين ذأ دقو اكول ىلع تاخد مهلا ْن نب , نع ىف

 ملا نم مح دقو لكوتملا جرت اهئاكبا 01 00 27 و تهوأف اهف ترئافاهع تبا 0

 أ ٍْق ىعاب لو ك لاف يف هرواشيو ةروراقلا عوشست# قر حتفلا اذاو يناعد يف رمصل اماف بضغلاو.

 ل ينام يردن نس دل بيطلا نأ فتفهصو ًاثش هذه قاع

 205000 لاقو * بيبطلا يتاع لاح 0

 د بدحم ريخ هل 0 ىلع #* ىسح كف تل قرعءلا تس سدح

 5 0 0 بط * يلاد رويطا يطا 7
 كرنطو هل دع 5 1 و * .ىلوقل اجت هسا 12

 بيبا اذا 7 ل 5و د” ادح لاق دو ىذلا ينبعأف

 برج ال نكلو لحا تاق * رقت الاؤ ءافش كلا وه لاف

 ظ ظ
 ظ
 ظ
 ؤ ظ
 ظ
 بدمع درك ماص يلاف # يودحشأا 5 قعسم لا كا ظ

 هيلا تدحرخذو هلثم ةعامجلا ت 6 0 حدشب هءادؤ اح داق يف ىنةس ًامالغاي ينايحو 5 لاق

 ض اذاف اهأ ارق اه ع اهلوقت نة هدعببق ا تايب 1 ةنعاشلا لضف

 نانا هن بعل و كوم 06 دع قرح > نم باقلا يف يذلا ن: 0 ال

 سايلا ص يوم نأ ةاكشلا لا ن 4 كثنعل نك 6عق لاش الو

 ساكلا ترادام اذا نسوا ننع # ةمثك ١ 0 حوبا الو

 اهاضرف ةدعتق ىلا لد دو مهرد فلا نبرشع ىلو الط ماو لضفاب حلا لكوتملا لاقفأ]

 أ مماع تجر ةلفاق ىفماشلا ىلا مهلا نب ىلع جر> لاق دعس نب دم ينثدح لاق يم ( ينرب>ا)

 اديدش الاتق مهاتاقف مهلا نب ىلع تبنو ةلتاقملا ن٠ ةلفاقلا يف ناك نم برهف فاسح يف بارعالا ||
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 لماتملا رطل فرط قاطل
 لت نا ف هام ذأ انقر
 ' لبقو نداف حابصملا دح ناف
 لدعم ريغشو روعذم ريغمنو

 قاطا امل دادغب نايت ند ةعامج رشامي مهلا



 أ يزن لا ا لا ل ل ا ا ا /
 8 4 010 ا 0 ناو ا د ا اا 1 7 0000 ا 1-1 7 ١

)٠١8( 

 لسجملا ذيبنلاب ايلم تنكو * ةجكاياده تمادام تدبلا كل

 ىلجت ةباوغلاو ينغتو يضعن # اهناف بايشلا ماين ردابف
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 لموحو لوخ دلاركذ نعرصقال# ١ هارد ودفللا علناو
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 رافشلا ى ربت 6 قرف ةئساأ مهلو راطصاوي أروم »* ادقابرحلا يف مهلو
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 داسوب ًادهمم نئارقلا قوف * اعمالكلاي>يتوسكنمقسيمل١
 داعع انقوم مم ناك نم #* اهاك ةيربلا كعرمصمب تدارف

 م0 دانس الا هف ثدحالا ك ١ هئاطع دف هلل سام #

 يداطا قي رطلانع لوز: تح * اهمتأفطأ ان حيباصم مكلو

 داقالا يف تقتوأ ثدحمو * اهم 0 م 5 و
 كارلا فك ارو كا ا ف وير شن وهلا يرامألانا
 داترملا ةليح كئادل ايش * دحالف بيبطلا ك ع رصملادغو

 01 نيرا تلا هلاو: * الج ومو الخم ناوملا قذف
 كاروالاب توملا لبق تعحفو + اناد كب ىذلا كاف لاَرآل

 بيرعل ءانغ هيفو مولا نال نم قدشلا

 قرلا كهف ينتكلمو * قحلاوهىومي يوولا قاعأ

 قئر ملاظل سيلو اقفر * هبذعماب ىلش فق 0 #

 قفالاو ضرالا ىلع تقاض * ينالكت ال كتمأر اذاو

 هلاق رعش 0 هنا لاشو اضاءانغ هفو هل ىندشناو

 0 هسفن ء اذا حزانلا # دلل بيرغلل ةمح راب

 هاا اردلخا "اف: احا قرا اعفتاامو هالعل نهم شيع
 5 ُّط ربغ ناكو ل 4عم رمهدح نخأ لاقو

 ءاتشلا نيبو انثيب ؟ موق *« !!ىغم لاقف ساحميف تنك
 ءانغلا لبق رادقملا اذهتلق # هيلا ينم طاسلا تعرذف

 ءاضقنإب هلك رحلا ناذآ * ينغتت نا تمرعاه اذاف
 2أ0111100011

 طفلا



01 0000 

 ضم وتملانينمؤملا ريمأ سيحامللاق زمملانب هللا دبع ينثدح لاق ةحلط ىلا نب سابعلا نب ىلع ( ينل
 هذدهلاقهب واسم مهفصوو رك لك هنع 3 الا غالباو هتوادع ىلع ا الا عجأو مولا ب لع

 يو ةيلع هقوقح 0 ه4 دع :دصقلا

 . 1دبا نا كوفعب دوعأ دم ف رد الأ كنع هللأ مَع 3

 هل نو كندا دق مهلا نب ىلع نا اهل لاقو ة هدر ندا لخدف مداخل نود نا هحوو ٌ 1

 لو ضفاور مهو ة لها ن< لحر 4 تأ 0 0 || ءالؤه هديصق دقو ا رمان ا :

 هيلا | ا كدب 7 ىلا يث ناب ةعقرلا هداه بهذأ 4 تلاقو رمل تعدف هلل 3 ءارغالا ىلع اوءمتحا ]| ا 3

 يع كك اهءفد ةعقر هذه لاقو هلم اندؤ كَ دق كام هل لاذ ف هب يذدب نيب فقوو اهم ِ : ا | 0

 موا نب ىلع ةعقر هده مكمصخ هئردف هللا ديعوب أحب 2 لا مماعليقأ م 3 كخضو 3ك اهأرقف ْ

 هلوق ل غاب أح اق ماع اها رثو 0 نم وهوةهعيفش هللا كيع. وباو لبق 5 ١

 ادحام ىزلا 0 نا ل #3 تاه امف كايصعا تدعالاف

 ىدتلاتفعو قيدصلات حو »+ ءانجلات تت ةلاف الاو »*

 ادلوأ َُك لاخلا حتببم # ورم نباكو 0 و 1١2

 اولاقف انأ مدا |نودسب لاقةد.سلا ىلا ةءقرلا هذه عقد نف يدساب زتعمال لاقو نود نإ باوف | 30

 ظ باتساو فرصناف ز ىلا ماقو نودرب فرصناف انئاغ يف انودع ة ةعقر لصوتو ائيداعت تتيح
 ْ هلوق نودحنبا |

 اهدلوا نمل لايعلا حيم # ورمحنباكوا روزي تنكو

 ظ ىح تربشو قفصإو كدضإ ل ماو نودضيو نودمح نبا نومتشي معو هايإ مهدشني لعخا ّ

 ' نال اولاقف هيسنو هقالطاب عقوب مو اوفرصناو لكوتملا يدب نيب ن٠ هيديصق اوقرسو ما ركس ا 35

 كي عت برش لحس كح لفل ١ را هللاو 0 لاقف انمتشو انءامغ ديعت كليو نودمحا] |
 ١ رفعح ينثدح لاق نيسكا نب ىلع ) لرحا 0 كام لك يف هعم انمقوو هقالطا يف قو مانيو ' ١

 1 يملا ٍ ؛ ق-سالتقو ة ةيمرا تحتفا لاق 0 ,دحأ ىندح لاق داز تنور ع

 أ ىلا هدب ايو مف لاقف هخدمبو حتتفأاب اهف ذ هينمي يتأأ هيديصق 0 دشنأف مها ن , ىلع لذد ا

 ليءمسانب قحسأ 00 مستفلاب دراولا لوألا 3

 لياغلا نم ىنشي اه تئح * لوسر نم كبالهسو الهأ .

 ليعوسا نب قدحسا نتا * ل.يصفتلا نع ىنغت ةلمح 1 ٠

 ش * ليوطت الو لتخ الب ًارهق * ظ

 ا 15 و مرد فا كا لك وتلا هل نيل و هءادتباو اذه هلاحم زا يسم و عمي نسحتدالا ْ

 . لو, اهيفو ةديصقلا ||

 كيعلا نساك نايف ىدرا + لولا لا رم زواح 3

 كوسا قسوم روع« لوح نط

 ) عسان م يناغالا 2 (
١ 

3 "١ 
  0اتي اج



 سس م سسسسمس بوو سسسس م سمس سس هس سو سس يجفف اس ناس سس سس سس قس سس سس سس سس يمس سس سس يس يمس انج

 مجنلا ق4 نب لع. عم 5 لاق مالسلا دبع نب دم ىنثدح لاق سايعلانب ىلع ( يف 1

 0000 ة ا دخلا هدا نيسملا اياب هل. ت تاقف ينوراع 6 0 وتملا حدع مهلا نب

 رفا ىلع اهضىمع ىنلاس مهلا ن: ىلعل ةديصق لاقو كدحضف

 خصل ما# وحالا ناك كله ةبقو

 * ادح_س اط دوقولا رع

 اهو نع رصقا تسيلف“ ع اعلا راعرات ةراوقو

 ىلع ةددصق

0 

 لولذلاو بدصال ىنثلي ال

 لوذخملل رمصأ اذا يتح
 لياقلا 0 افدءاط ا رص

 مر رطل ول رح سمر
 * لياضت يف موقلا دك كرت

 #* لولغملاهب زح نعت اما قع

 « لوبذلا يف نرئمي خراوص

 * لولا فيد ىدلاوتال
 * لو سرالو هلل ماق ام

 لووسلابن زا فاي شرج

 ليقصض مراصب هزجان

 ليفلا قاح لثم قينحنمو

 ليجلارجح نم قعاوص
 ليفلا عجر لئلا ةاكااه

 لوهذ رسح ءاسأ نعو

 كوعبلاو دالوالا.لك اون
 نيتع الو د ريغ نه

 ليزتتلابو امدلاو نيدلاب

 27 لوم املا رفعت ف اذ

 هلوق هاا تع ذهبا أملف 0-0 ههحو نلف

 اهراوزا ىرأ ت 3 دقو ل نوحيملا ر -ق ك دعا تأ 5

 سايعلا نب ىلع ( يقرخأ ) ةديصقلا ماك عمس ملو هادب تيسك امي اذه لاقو ههجو دبرتو بضغ

 0| لك اك دو مرشو مهلا نب ىلع بهذم سانلا يف عاش ان لاق ىموم نب نيسلا ينثدح لاق

 جر>و بلخ ىلا ةلفاقيف انةشاف مأشلا ىلإ اذ نع جرت سان ١ ءاماحم هودعو هّشالص نم ءوسل

 بارعالا مزهو اديدشالا 0: لئاقت مف : جر ةلئاقملا نم موق مهلا 0 بارعالا نم رش ائيلع

 01 ةنللق ةط ةتباصأف موف جرخو ةلئاقملا مهلا تعرستف قاخ مهنم انيلع جر دغ نم ناك املف

 ل هل تلقف ديرب اع ينادول ل_ءحو 5ك يفار املف همد فزس وهو ءانلستحاو هب

 لوقي لمحو تاولا نم دحأَو ًاريدش ملم قاث 5 سم 6 و

 لك ىيبأف

 ى .

 اهراصنال تاجام اذا

 ليسحيصلاب لاس ما * لل  لللا ٍِق 1

 ليجد ينم نيأو * ليجد لحأ تركا ذ

 : نكتب ل مهلك فجيض ةدوسب

 2 طلال دزني "نيس

 هلوق عمس أملف امض رعف نام* وأ

 دارا اهنا

 ليي زيت ل وبال أ نإ ب ين دعو
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 1-3 لكوتملا نب ىسحع يبا 00 ندهو 0

 تس وص

 ه نعلوا ليقثهنطو كوت يسعيال ءانغلاو ةمالد ينال وعلا

 2 ْ 0 ٠

 م7 ةينسل وو ةمالد ىلا رامخا جو

 نوتلابدتزوهو | ًأطخكلذو ءايلبديز لوقيف همسا فدحص) سانا رثكأو نول ندز هيلا ولأ 00

 : اا 2 كرداو 01 -عأو 0 هللا ل مهم لدحرل 1 ةعماوأ ناكدسأ ينبل كوم دوال م

 روص٠ ملا رفدح ينأو سابع يبأ ىلا مطقن أو ساي هلا ينب مايأ يف بو ةهاس 0 ف هل نس , لو هب ةيمأ ىف

 ا ا كا عطقنا ناك دقو هرداوتو 4 سلاح كوب ,.ظتساو هنولصيو هنومدق اوناكف يدل 1

 روص٠ 9 نوم 0 يبأ كل لصوام ءا روش 0-50 ّلا لص و ا 2 اضن يهمل ملاح د 0 15

 ناكو كلذ 1 - صضورفلل ا صد 0 ادهلل ال بهذملا ءىدر نيدلا دا - ه4. ضصاخلا

 تيا هرءعش نهم ظفحام لوأ ناكو هل فطال هنع فاك ف هب فرعيو هئماذ_ه مع

 نب هللا دنع نب دحأ يرد لما نأ "1 رك روصنتملا رفعح نأ أمب حدم ةديصق هب هل 2 ا 7 ٍ

 ا كاق 1 لاف تريح نب نا نع مساقلا نب دمت نع حار آلا نب دواد نب دمع ينثدح لاق رامت |

 اف لوم يتاا 0 ين لقيف هن دمصق ةمالد | 0

 درولا دسالا ينتفوذ اه كيلع * يجتناف لتقلا ينتفو> م .:

 1 ّقح هلع ىلع # ةءفت هللا ريغام .لسم انآ !

 4 دح اهلف ايا هلرماف 2 لاق مكشحا هللاقف سانلانم لفح ىف ر وتلا اهدشنأ .

 علا اه ريغلا

 نعيم نييلع ينثدح لاق رامصنب هللا ديبعنب أ (قرحلا) كتل ميدعتول لاو امأهيا هللاق ا
 ناكو رعش اجو ضفاف هالوم لسأو كوحا نيا نول اديز ةديشل مال يل يحس لاق هسأ | 1 ْ:

 نيسان رفعح ىنثدح لاق 1 ريب زلا انثدح لاق ءالعلا يأن يم رمل (ينرب>أ) ةباحصلايف |

 5 ا رع ط ننالقو داوسلا ننلب ةبادصأ ضأ دق روصتملا رفح وبارك ل

 5 عيمسلا وهو هللا يك مهروهظ ىلع او دكر قطا ف فويسلا اوقاعإ نأو ايلخبا

 0 2 ىفحو لاح رش لاق كالاحام رفعد 1 هل لاقف قرزلا 1 ه يف ةمالد وبأ هيلع لا

 نمههدحو 00 هئم كد دف يلا داوسلاب تغبص دقو يروط ءارو هللا باتكو ىتسأ يف ىفيسو

 مده ليَ رك ذف ( حاطن ١١ نال با 5 ن4 تحلو 0 كككءاذه عجل نأ كايا هل لاقو كلذ

 اهف دازو ءاوس ةصقلا

 سنالقلا يفهداز لوطب داخل ' *# ةدايز مامأ نم يخرب 0

 ااريلاب تالج دوه ناند * انك لالا ءاه لعام!



 ينادح لاق يوحدللا دب نين ده ينثدح نو يالا ناواس نب ىلع )يف 07 دعا و هنم كدبضف

 ناكمنا ه همت نا نعووا نبمهارب 9 (قرخاو) ًامقاوروصن 1 ىدب ناد ا ناكلاق ظحاحلا

 ةبادو لاق هايإهوطعا لاقدب كم ملأ باك ةمالد 5 لاق كت >اح ىناس هللاَقف حافسلا يدب ناب .ًافقاو

ولاق هوطعالاق أماع دست
قءدوشو بتاكل ديصاا مالغ

 ديصلا انلحاصت ةيراح ولاق ار لا
 ١

 هوطعالاق اديب رادنم مطدبالا كديع نموا ماا ءال وه لاق ةيراح هوطعا اقدم ائمعطتو

 ةيصاغ سرح فلاةءامسمح نيئمؤملا ريمأاي ناك تعطقأ دقلاقف هيفتاسن الاملاق ةيماغلاامو لاق: سماغ

 | 00١ 13 ءده امالاق كري لقا ناىل نذاف لاق :سماءاهلك اهولعجا لاقو كحضف دسأ ىب يفانف نم
 ادتبا اهفهفطلو ةلئسملاب هقذح ىلارظناف حالا لاق امهمملع نري لقا عش ىلابع تءئمام هللاو

 ْ هيلا لصو 1 ةهدبب هل اس ولام لآ َئىَ ةهاكفو بدبر ىلع 4 ملي اع قاب ان لعح وهب ةطقلا لدا 6

 0 دير ةم الدينا مسا لاق تدي لإ لهي ٠ 0 قر لا ىنادح لاق شئفخالا ناملس ن ىلع 5-0 (

 م نشا رق 7116 هالو وبدل 00 لبج م أب ا 8 ءايلا بهن 7 نمسانلا نمهوذ و. لاب

 نب رمع انثدح لاق يرهواا زيزعلا ديعنب 1 ( قريخاو) 1 خان وهو ةياها ايف تانيلاهف

هلا نع ىرمعلان ع يبا ولا دح لاقى مع (ينريخاو) ة هم ب
 0 اق اف روصنملا ىلع ةمالدوبا لخدلاق م

 اهف لوقي || هتديصق

 | دا ل الاخ كرر وور < اوت نالا دجا طلخلا نا
 عدصنت باقلا ةاصح قارفلا موو * مهبل تداح نا م هللأو

 عزجلا اهجاه امل ةمالدلا ما * مهماو اموب قيمص نم تجي

 اوعجمام دعب ىللايع مولت تره # ةهنم نم اهيف هللا كرابال

 #* 0 ناولألا هششم نيو

 اط تاق عوملا ىلا تكشت اذا نب

 عنش انئامسأ يفو حايق دوس

 عيشلاو يرلا الإ كغوح جاهام

 ديلا وهو يوربو
 عبشلاو يرلا هنم ةفياخلا ىلع * انتلايع تراص ذم عوملا كباذا

 مفرلا اهبايسا يف ةفالخلا كل * ىضق ل ريما ئذلاوأل

 عجاعضت مْ ىلايع نودو ينود #* هلك أت ا اهسلخال د ترا

 عدف اطاصوأ ند: لصافملا يفو ل لح زا مطل 0 ةأاثشم ءاهوش

 عفتت هللا باتكب نكحت ملو * انتمرح هللا باتكب اهنركذ

 ” كلارا هلأ تانك واننا تن[ © ةيضنم ا >اذ

 ع ردو 5 اناري_-1 90 ةعر روصو الام ا( ! غبت ! جرد

 عدحش كاك ودل ةفياحلا 8 د هل امع انتفاخ عدخاو

 ضف د فعن ينل د تا لا
0: 

 اك م وش ا فدا

 لاقوة سماع برج يتءامو ةصاع برد يتناع هل ودك ينع اهوخضرا لاقو رفعج وب كادعضطف

 دام

 1“ م

> 5074 

: 

37 
7 

3 

35 
0 
0 

 سحب

 #١  1110ك١

 ارتي نا انك سقج ل

0 

 ةيؤ
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 07 5 بمب ردح فالآ. ةعبرأ رو :مْؤملا ريمأأي كامطقا انا هل كاَؤ ةلصاغو 0 ب روس ةناإا ىلا

1 

1[ 

 ا
 ْش

 نب دمع ( ينثدح ) ةىماع اهلك اهولمجا لاقو كحضف كندز تش ناو فحتلاو ةريل سا
 :راخ داش ةمالد ونبأ دهش لاق ىنئادملا نع زأر 12ا ثرحلا نب دما انثدح لاق سالطلا كك دحا

 للعق كنف تاقام عمسأ لاق ا 7 5 رف املاف لحر ف اهعزان نانا ىلع ىليا يبا نا دتع هلا

 راسن اف تاه لاق تكاد ضقا مث 57 كس 1 نا 0

 كَحاس مفك ينع اودحم ناو * مونع تيطغت ينواطغ سانلا نا 1

 ثئاينلا كلت فك اموب 5 ل # ,ه راو ترفح ىرْب اورفحناو |

 ولمفق اهملا اهومفدا لاق مهرد ةناع تلاق مكب لاق مأ تلاق ناثالا ينيعيدلا لاقف ةارملا ىلع لبقا مث
 "همس او كنع ثحنا مو كنداهش تدضمأ دق ةمالدينال لاقو كا 6-0 دق لاف لجحرلا ىلع لباد | ا

 ظ ىلع نب نسحلا ( ينريخخا ) فرصناو 5 لاق تايضرا تيار نمل كله ومع هل تدهش ن 2 ا

 ١ لاقل ضابسا نب لع نع مالس نب دم ايدج اق ةمثح ىنأ نب دحا ركب وبأ اندح لاق فاقحلا ||
ْ 

0 
| 

ْ 
| 
ْ 
١ 

/ 
39 
 ا

 ْ ةمالد 5 اف لاَقف ةمالد ينال تب ترح دائدسلاو همالد أ 1 كنك 5

 1 مكحلا نامقل كابر الو * يسع م أ مم كتدلو ف 9 ا ش

 ظ . ديسلا لاقف مشاه ابا اأاي ا, زجأ أ

 ظ مث تف مال ىلا + ءوسم كي لو 1 ظ

 أ ةصقب هربخأف هذبرب ًائيش اهف حاصي ةبحرلا يف ءافلاف روصنملا ىلا ةمالد وبأ ادغ مث كلذل كحضف | 8
 |امدع هدشن اف مفدنا مث مث نين لا دك و تبا 3

 سايع لا اب اودمقا ليا موك # مرت نم مسمشلاق وفدعقب ناك ول 1

 ىااناا 000 لا يلا * ملاك ىدوضلا ل يفاوقترا مث

 ع رلاؤنانذالا وفنالاونيعلاف * 2 أر روصنلل 0 ]| ومدق 5 1

 ظ اهطاخ ناك دق ةطبرذ> جرخاف هذه كتثبا ح ا 2 يش يأبإ هل لاقو اهاسحتساف أ
0 

 ١ اذه ينربخأدقو) مهرد آلا ا تغعاق 0 2ك 3 ع لاف ليللا نك 528 92

 ءاطع 5 لد اق يدع نب ميها نءىرمعلا يف ::دح لاق 2 لا نيد لقا

 0 اهاع 5ث هلي مصةم الد نك ىلا ت>رخو اعشو الك )0 ماعطل 1 هدنع هستحاف ةمالد أ[
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 0 ند جرخ ماقتحأ لو ًافافش | كءاح لحاف ةسان عر نا هل لاقو كلذ هل هان |

 تنأ نم هل لاقو هودخاف سلا هقلف ليغ وغوفرصناو كفتااللا شح يمد |

 لاق كنيد امد |[ 4

 ساطرقلا ىلع نيطلا محام #«# -نتانعلا ب نرد ىلع ينيد |

 ناو ا ىف * ساكنا اهي رأ نيم

 فان 7 0 تاق اع كلم 4

 هس نسل دا نملك ينو ناكو رفء> ا او هبا أوكر >واوضمو هوذخأف |

 كلذ يف 3 نحل هب .بحب الف ىرخأ ةديراحو ةرم همالغ يدان لعح قا افتدب يف جاحدلا عما :

 انآ نياو تنا نم كليولاق كت أعأم ناحسلا هللاق ر ا كوبدلا ءاقزو جاحدلا توسع ١

 لاق نا قر نءولاق نينم'وملا ريمالاق ىنسح نمو لاق ناحسلا نالفاناو سلا ىف لاق |

 رفعح ىنا 0 ك0 لكن اب رقو ةاودب هم 1 هنم باطق سرملا | ١

َ . 

 يحاست قرخو ىاسح مالع # ىسفت كندق نيم ماوملا ريمأ

 جارسلا سبط امءامسش ناك 37 جاما ةفاص اك نهأ

 . جاحزلا ىف قرقرت تزرب اذا اممشتو تولقلا اذه شح

 0 ع تدسح ينكأو د الاهس ناكل تسيح موعم ولو

 جان ريسغ كباقع ن 0 ناو 0 يلري_-+ تا دقو

 جار رمل كاذ كل 1 1 #3 2 تيفال ناو يفا ىلع | / :

 يتح نوعم "قوقا لاق عنصت تنكاف لاق جاجدلا عم لاق ةمالد ابا تسيح نبا لاقو 4 هدف |[ 2
 نيئمؤملا ريمأاي ر 2 رس هنأ عيب رلاهل لاق جرح ع 1و 0 هل ساو هل مس ىل>و كادعطق تحبصأ | َ

 أ

1 
 نما يفعل هللا راب تذبط لقت فا لاق أ

 راع هةمدلد 3 صو حاطن || نا لاق ضرع لا دواعت الو عيب راي 0 لاقو كدعضو 3 دولا |

 هل لاو هف

 ال-لاق را ا عا كاف در نسق نومشلا د اراب تخيط دقو زكا

 ىلع علطت يت يلا ةدقوملا هللا ران الا تدنعام هللاو ال لاق

 هتسرانا 2 3 نم رصأ وق ان مم | ق ينئوعطا كح



 هحماط مهنيبعأ بابلا ىلا * اهئايبصو لالا مأف
 | نبا لاقو فرصناو دسم امر 2 مله ها ا هذه ثنا ار نا هللاقو رغ رع : يتاح 0

 , لوف ادلأف ةمالد 2 هءلع 5 ىرلا نم يدهملا مدق ال حاطتلا ا

 د رءلايرش د الاس كتارا ترد يف|

 يرحح اهارد نلتلو 3 لا نا ال

 | اءمابسأ رات 3 0 قرش 00 1 هل لاقف 0 ,دلا م م هياع هللا : كاقكلا

 0 ” اخ 00 ندا ى :. دحام هئم ناي( ناد اذه لثكو مهارد هر اع ن 0

 1 ”اامالا اع أت !اقف دزالا نه زوحت هتيقاف هنأ و نع سضقلا نك يليملا مدق لاق يف ؛ادملا نع ثرحلا

 5 ذأ هلل تود يفا ىلع ناك ند اذهتلاقو هدب تللقو تا فقوق تفقو 0 محرلاو هللات 020

 | ع امأ لاقو كادي قدح ةيدغص ةيراحو م رد لا رأ 0 تهمو 1 ا نا كدب لبقأ

 0 ١ طشابو مع كال ىفا ا كر راق رود :| هدهو هام كابإو كلذ | ملا اوعقدا كردَش كف 5و دق

 5 ةمالدوبأ ناكو ا يع ىلع ر 30 ةديدش ةنسيف سان انلا ماصو ( حاطنلا نبا لاق ) امم كلللحتل

 1 ضو موصلاو رخل 41 يف وكشإ 4ةعقر مل ولأ هيلا كفا امب يدوملا هل م ا

 دعنالاو | 3 ع ب رقلا يف ل تعمح يه ىتلا مدر كدا

 دشنملاءاز> و>ربدشأم ند 3 1 ا ا

 دعما ماصلا ءاحر وحرأ 0 0 1 مايصلا ءاح

 د

« 

0 ٍ  

 0 1 تادعلإ ان نكرم »+ هردنو ماصلاجأ نم تنقلو
 ا دحيسملا 2 اضل ي ىحطات م ةجوحشنم ينم> تح تددحعسو

 1 ص ررملا البلا نم ةينع 1 ىذا كلطع ىحرستب نماف

 : ءاوحومد هءر لاق ددو يب دبا رق يأ همأ ن : 0 بضغ هتعقر يدها أرق املف ا

 ” لرخاو) هيف دازودب زاجأام ل حجو ارا ال هللاوال لاؤو كيدعضو نام لااا اي

 1 / موصلام 5 أ و لاق هيف تأ 2 كان نع للا ا لاق ىلع 3 نيا ريحا 3

 3 3 ضرب 4 نه هدل> ىف ل 1 »+ 0

 ْ نثرح امنود" ضراب مانصلا تنل * انتدرمع 00 0 0
 ا ا 0 9 1 ع :

 ١
 شمع ةناخ دو رمصصل يرضا د و ليا تدرخ ناو

 اك نه تخسنو ) هرم نع نيد لأن نع ريهز نب داحأ , نع يدبزلا رانا يدع (نرحأ)

 لع ةمزد 9 0 هريخ ىف يف يديزبلا لاق ) 0 نبا
 اطنا نا لاقو ىديملا: ةافو كيعل ةطير

 تكبو يبو هب اهأ : زعق حصلا وهو. نع“ كلا ينأ ةافو داعلا هكا ل ب وعل تا ةملس 1 2ك لذد

3 

3 ١ 
1 

 اهدشن 8-1 م هعم

| 
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 (١؟5) 00
 - مج 3 ا شك تامل دل كم شع ك تت ص ناضل ح77 ن1: 2 ل دل 70: 1 11117 اق جك كرما ومس عت عمت دع 00ه تنل كت دس نتج

 الل تاردادغ كلا ياريس" 7# ندد يف كنعربصلا يف لم نم
 الياط هنود امان تمول * وا نو هنأل ادنأ نودع

 الام ت كا نه دوجأ تدجوف * مهلك كدعب سانلا ت تل يفا

 هنم كل هللا كح رب ءاوس الو لاقف ةمالد انأ اب كريغو يريغ هب نيس اذا 1 ّ ةيناش ل تلاقف

 هل تلاقو تقولا كلذ الا تكحش :ساملا ونا تايد مو تكحضف 0١

 5 انئدح لاق ينالغلا انثدح لاق ىلوصلا يحي نب دم (انريخأ ) هتكحضأل ناطيشلا تقل 0

 ةمالد مأ تنام لاق كلام هل.لاقق يي وهو يدهملا لع ةمالدوبأ لذد.كاق كلا 0
 ا قى هل هالك ب 0 1

 دعر قن معا شاع مح ىذا د ةزافم يف اطق نم عيت

 00 21 0 طق ًاشنرأ و #* هق رصل نامزلا تر يندرفاف

 تامدق هيا انأ نأ اهتملعأف 9 نارز.لا ىلع ةمالد 1 جرخو ريااندو بيطو بانك هل م أ 1

 نام حمي و كالذل ناكحضيب اش امهتلزحافعنارزخلاو يده اى 3 افتح ر>و كلذ كم | مطعأف

 حاطناا نبا بات 0 م 91 تدعس و هش نا رك اند لاق 9 ديع 0 0 ) نر ( 4م ١

 هديثاف روصنملا ىلع هما وأ لخد لاق ! ١

 ادق تايروكاترو انجب « اسم تادلكلا تا ]
 احدةيداوؤ نمتاكتافلاو# أدجص ىلع تاريملا نأ :

 احيص ماع لك ىلام نفلتي * احبسض نوني لايل رشثع 0
 ةعبرا يمشاه ع !ء هل ضرفف ةاش نيرسشعو ةعبرا لاق ةمالد ابا اي حذن 5و رفعح وبا هل لاق[! ٠
 ةمالدانأ اب لاةفاه زحتب يعذالا رشع ىف دمع نب ٌابعلا يناف ممم اهذحاب ناكف ارائيد نرش ْ 8

 نيدلو نع كرر هناف لعءشال ريمالا هللا مسالا نيرائثد هوصقشأ لاق ىلإ لاق كف ا اف دق نيا 0

 لوش وهو جر هصقن 0 3 يناف

 سايلاب سايعلا نم كيدي لسغاف هلماتو هوحرت كيك ١ كك

 0 فؤرعم نك لمؤت 50 د اميشاف ناشاب كايدب 0

 سا يزرح ينعو ندع تانح #* جرف نع ساعاب كابر. كازَح

 يرذا ارائد نيرشعو ةعل راب هيلا ثثحري ناب هسماو سايعلا ىلع ظاتغاو كادعضق رفعح انا كلذ غابف ٍ

 اع هل لاقو اص 0 م تون دلا هل ىدلا ْن | و هناف حاطنلا نا اماو ديزي ةباور هذه ا 3

 لوسرلا هعسأف ايضغم ماق 6 | رائد نسما دخابالا نأ ا هك كش ا 0 نيرائد كتصقن / 0

 هيف لاقناك دقو نم ادقق فئاتسملاو هيف ةليح الف قيسام امأهليلوأ هل لاذ اهابا هاطعاف ا

 »* حامسل هنيعي ول بدست »* ىلع 0 اص نب ىلعل »* ١

 حالف نم مهئاقب يف انل ام * نكلو ريثك كلام ونبو

 حاطيلا شيرق ىلع انييتسم * الضف لضفال ناف لضف ريغ



 لعن

 ٠ | قالا ءارارل اثرا دحا انندح لاق يديزملا سايعلا نب هت ن نعدحأن ب د 2 (

 لوقي ةمالدوا اعنا يضاقلاةي ءاع يلا اعف رافدرادىفةمالد الكر مداخ ل لاق

 هفاو 100 !ود اخو »+ لاحرلا ةأهد ىنتوصاخ دقل ١

 هفاقىل هللا تنحخالو ةن ة_>> يل هللا نضضحخدا ا

 ا 4ع أع ا كافاحا تأ 6 د ا

 1 0 100 1 هربا ا 2 يال نا كاحضفو روص٠ ا كلذ ايف ا ءاحعطأ ن نم خدملا نا كنال

 1 ليعمسا هدنعو يدوملا ىلع ها وأ لكك كاف قاخملا 02 كثر نب 3 نع دمها ن دمحم

 || هللاقف متاه ىب نم ةعامج و مامالا مهاربا نب دمتو دم نب سابلاو ىسوم نب يسعو دمحم نبا
 ||| كقنع نررضال لاق هنا لاقيو كناسا نعطقال تببلا يف نم ادحاو جهت مل نئل ادوع هللا يطعا انا

ظن [لكف موقلا هنلا رظاف
ب هزدغ مهم دَحأو لا ر

ةماد وبالاق هاضر ه.اعنأ
 1 / تءقودق 0 هامش 

 : 2| تاقف يسفن ءا ن 5 مةمالسلاىلا ىعداالو ىند ءاحطان قحا ادحارا لف ادا هنأم نع نم ةم نع اهعاو

 ظ ةماركالو 0 كلا نم سيلف * همالد ابا كيلا غلبا الا

 ةياهتجلا عز اذا | حلو نك أدرق ناك ةفامعلا نع اذا

 هاما هعيش مؤالا 5-05 نك امو تعءمحو ها تعمح

 ١ همام ملا ا ل حرش ١ الإ 3 أسد ميعت تدصأ لو كَ ناف

 : اعيد انثدكخ لاق العلا يبا 0 ير ) قرخا ( هزاحا الا ا ميم قع و 0 كادعضو

 ١  تالكلا تلسراَف ءابط ند عمرطق 8 1 حاس ديصلا كلا عاش 0 ىلعو .يدجملا جرح لاق هرم

 | هلئقف ٌبالكلا ضعب باصاف ناملس نب ىلع يعرو هعرصف مهسن ايبظ ىدهملا يرف ليحلا انيرجاو
 ا ةمال د وأ لاف

 هداوف مهسلاب كش 03 ايبط يدهملا ى مر دوق

 هداصق انك 0 2# لك - 32 لعو

 ا ا ا 0

 || ةشس 0 هل صاو ةمالد وبا هللاو قدص لاقو هحرس نع طقس نا داك يح يدوملا كحضف
 ا

 ||| لاقو هرك ذام لطي دف ىدع نب ميطا نع يرحعلا ن ء يفا كلا نع ا 0

 اهون روصنملا كد دشناو حاطنلا نا لاق هب قاعو كلا دئاص ناماس نب ىلع بقلق هنف

 يملا ف ارعرد هللا لم * ةنمع روع قذدلاو كناه

 ةلا االود را < لطاعر نم نحال ةلوزوم
 ااا 2 ليرد ع اط نبال الواط كرت نأ ام

 برغم ريع ريغو نضرب الل * مهلا نحري اسمخ اتاحدو

 00 ةط الع ءاولتح * ةفوطم ةفح ىلا اوتك



 ١ ل ىلا 20 ل نع ع
 1 ال 0 0 ل 1

 0 5 ِ ع ربعخ ل قيال 3 .:

00 5-5 

 برو رلثمنءاهتككفف # ابك اكف دنع رشلا نا تملعف

 باسو ظماتب ينتتدعوي * تقر يعافالاب هبيش اذأو

 بزل :لابع يف .كال 3 انزأ # مهضعب كلهأ عوملانأن وكشي

 باحتملا كليس نم مهاشغت * ةباحت لط ربغ كنولاسإال

 بعنم ءرقلكو ءاركلا ناو * اه وينأ اب تاريخلا لذا اي

 نوشأ هوي لك !نمراوت امدق تألم املا من
 تو 3 راغلا لاح 8 ندري # ةريغم هو هللا ليخ سالحإ 1

 هرمدق ٍق دازت 0 سمأف هرمدق ند 2 رقرادلا تناكو مهاردو هو امكسا راذي صم لق | ١

 هلوقهدشن 00 9 هيلع ل دفاهلا هتعد ةحاجلا' كلذ دعا

 هرامدو هراد مد 05 دق » خيش ةهوعد ينلا 1 نااي
0 0 

 هرارق رق امو ترقف ق_اطلااهداتعا يتلا ضخ املاكوهف 2
 هراسإو ةريسع كيفكف * .امو كضكي ةرمسعزجم نا : 1

 هراو يح تاو اذ او نإ يناو راودللف هعءدنوأ 0

 ةرادخا مهدميف تمدق * موق ىعاش كاللطا فاخي له أ 1

 هرادجح هن ا م مكخعي له اوريعأت | ,5 ضرالا م 4
3 . 

1 

 هراددنمت راو ع أم »* مكيف فاخو ىغهدقنأ كف 1 1

 يدوملا ىلع ةمالد را لكك حاطنلا نبالاق هلصوو ان“ اريخاراد هضي وعتب نحو روصنملا ربعتسالا ]أ

 ةمالد 5 لاقف هدنع هناينعيو ةمالد انأ هسرقت ىلع هناماعي لاؤذ انبأ لت اقمو زر<هدنعو

 ىل؟ تنباع تدار * يربخم تل 00 ا .أالأ 5 أ

 لئاط. ريغ اطوط يف اهاتاكو * امهتط نم نييحالا محرت ملا
 لتاقمو زر نم امهقلحي * يعركمتنالهف لعفتتناناو

 لصافملانيب فيسلا عقوك الاقم * لقا اموف ىل ىدهملان ذأ, ناف

 لبالبلا حنيجاعلا نم يبلقو * ينبونت مومهاو ينعدت الاو
 اهذخأف نين تا ىلا كلذلاق كنئمامهضاسعا اهب نايدشب م ديفا هر اهيمكلل داو لاقف 0 1 ْ

 لاقف مبيت ىلوم.جاعد نب ديعس ىلع ةمالد وبا لخدو حاطنلا نبا (لاق ) امنع كلِ انهن 1 ١
 محرلا هللا ةمحرو كيلع * مالس لةفريمالا تئح اذا 0

 مبسغ نم حبق لاسعالا نم * ميسغ ىلف كاذ دعب امو

 مق ةرلا باح ا يلكلا موزا # يتب ءانقب مزال 07

 طاع ملاك 0 ولع هيام هل

 مث يفب خويش اب تاصو #* نكبلوا مب توفتساام كارا

 مثالا هريشعلا يف كا ملو * ينولاس ةريشملاب ينونا



 (ا؟م)

 | كموق ن عا كت 0 فصنأ نم ءاسا ام لاقو اههرد نيعيسو ةسمخو نسا اع هل يماو كدححضف

 | لأ رمصم هع نع يبللا 0 ل 0 2 ابد لاق ىرطا (قرشلا ):ةثان"كتدزو

 | 0 ادعأ ام ةمالد ينال لاق اهترف> ىلع فقو املفاتزانج روصت :لارضحو تيفوت يسيع تنب ةداح
 3 اةاسف انف نفل ةعاشألا اهب ءاجح يدع تنب ةدامح نين» وللا ريا كيع تيل لاق ةرفخلا هدم

 00000 0 ا دس نب دج امدح لاا هحر ىع ( يلريخلأ) هيج رف ىلغ .قمت روصتلا
 || ةمالد وبا اب حاص تجحرخ املف نارزيخلا تجيح نك هلأ انك كلا رع نإ صرع وا
 ” الا اما لاقف ىداف هوندا تلاق اباخم نم يتوندا لاقف كرما ام هل اولاقف هيضا ام هولس تلاق
 || ينحيرتو يب قثرتو ينو كءيراوج نم ةيراجىلزيبمت لاق هف تلاق مظعىف كرجاو ريك خيش يلا
 )0 قوذدلو اهدعب تبنو اهدل> ىدإ>فاع دقف يدك تلاطاو ىدفر تلك ا دق يدنع زوحت نم

 0000 رو اهركذو اهاقلت تعجر املف تلأس اع كلرصا فوس تلاقو نارزيللا تكحيذف اهدقف

 : |[ 25 دقةعقر املا عفدف نورهو يسوم ةنضاح ةديبع ما ىلع لخد 6 ضرع وح ماقأف دادغب ىلا

 : ١ اهف ناروخا ىلإ

 »* 0 ما اب هللا يتديس ىثلبا 0

 د 0 * دلل :اهتعشرا اما

 هديآو جحال 2 هع نإ لت يدعو

 ةدارص# لإ رسعلا 5 0 تدب 02 9

 هديدحي دااطت عه فلاحا نفلحا الك
 هديعق نو ي“ ل ا 3 2

 ءذيدقلا لشق اهقأ م زو< ءافم ريغ

 8 5 هدي هعيف ى رط ت اذ 2 : نمحقاا محو

 ! هدايعسإ يبدع ل ا ع ةامحام

 أ أ كدت تاعحو ةديصع يف يرط توحد هلوقل هنم امداعتساو 2 تاس لاا ماع تكف اماف

 ا | مدخلا ضع تعدم تاكل يرصق ف كلام" ىدك اط كلاقف ةعاقئارا وح نه ةيراجب تعدو |

 || !مفدافعجر اذا 0 لاقف هلزتهىف هفداصي فاه مداخلا قاطناف ةمالد ىبأ ىلا اهحاش هلكلاقو

 || لد 3 اماف عنهل تلاقف ام كتر دق ةيرامعا هذه هب < نسحأ 1 الوقت كاهل لوقو هي هنأ

 أ مدلا ن 71 0 ير نأ تدر 1 نإ تبلاقو هلراخل اق اهريذ نع ا 7 2 دحوف ةمالد 0

 هيلع مرحتف اهؤطتو هك م اهملعتف اماع كج لاك ل يناف تكشام يىلوق لاقف مويلاف
| ٠ 
 جرو 4مم كلذ 0 ا مط وف ةنرأ الا ا لخدو لعفق كافحو يافحو هلقعا ب هذ الإو 0

| 
 هاذ مطخم خا يث اهلا لخدف تيلا كلذ يف تلاق هلو نع ما نعال لاف ةمالد 1 لخد

 ا 0 كد امم ل ا ل اع الإ و حم كيل 1 كلامدل ت تألاَثف و ا يل بهذو ملا هدب :

 | يدنع ناك دقو 00 0 هلاح يش ىلا يب تمعلا دو غم ار كل اةف 2 هد 0 كتسوأ

  ٍ : 5حت-_١ 1



 ٍ 0 ةيبلو ةمطاق كدر هيلا جرن اهناو ةمالدا ما ن* ىهد دق هلا ّ هتحاح ىنم 2 5

 0 ءاح نقدا هريخ فرعق يدهملا با ىلع فقو يتح اب ّ ام هب ض يدوم دنع الإ هقراشالا

 د لمع ملام ةثمخا نا اذه يب لمح لاق كالو كلام هللاق ل>د 8 اف هلاخدإب سعف ةلاحلا كلت :

 اقف سلج مث "يناس سا ي> كدحضف ريا 0 لمف افكليو هللاقف هلتقت نأ الا ىنيضر - هاب 4

 | هتحح تعوس دق ةمالد هل لاق عططنلاو ف.سلاب ىلع لاقف ه:م كدحضتف هلعف كحأ ةمالد وألا 2

 نيعبر ا كم ل كين د ا ىسانلا قا 2 كلا 1 لاق تاه لاق ىدء> عمسأف نينمؤملا نا ب :
 ا

 , كن 4 زكأ ىدجملا كادعدق ي رامي 0 0 ةدحاأو 0 ع تك تدطغام هل م

 يف َ 3 د !وضرالاو ءاهسأا نب 1 أ 0 نا ىلع لاق 5 ًاريخ كي ا 3 مآل دارا هلاهعد لاقمش لوالا |

 ظ :
2 

 ١

7 
 ا هل بهوو هلق دواع نأ هنا فااحو هلق لثع 0 نأ ةمالد ىلا مُدَقَتف هده كلان ا هللاو 5

 ظ لاق هدششن نعاش هدن 3 يدهملا ع ةقئزلد 7 لذد 0 || نإ (لاقو) هدعو 0 ةيراح

 | ءارذع ةئولكإل اه | كار يدهم لاَةذهل كش ديا كل 0 دهح دق هنأ لاق هيف يرتامال 1

 : ةمالد يبآلو ةزئاجب يعاشلال را 0 الإ ان تلق و هّنف ىعام هللاو ال لاق هف رع كلا كنم | 3
 ف ةمالدينأ ىلع 5000 لاق ٍليقعلا هللا دع 7 ينأدحو حاطن || كب ( لاق ) هي نسل اه 3-1 2

 إب لشق تيا هقارف عاطتسإال لوا برو ىلب لاق ةورفلا هذه 1 الأ هلتاقف فيصلايف |

 اقوي اه ىلوذ ةمالد 2 2 رفليق يدومال يدحأو ( لاق ) هيلا امعفدو يوما

 ليفلا ةيؤر ىفىل هللا كرابال * مدعب ليفلا تارا موقاي 5

 و وارسم لل ير 0 ا ملشإ نيع هيأ 0 ترصبأ

 ةرووهشملا 4. غب ُُق هن دم 2 ها ف 0 ىلع ها 5 لحدو حاطن || نبا لاق

 كالضلاو راج ا 2 قام 7 ىه ما بلا ةلغ ينانأ

 لاغ ريغ يس نا كمكحي * اهطشرا تاق اهعيه لاقف

 لاح 01 كو كارز ا لاقو د ا 5 اع 0

 ىلا ن ١ ىتشلا يردد امو #3 م ُْ> يف واح يف ا

 كاجيتتن وذ ل ناف يلا * ا لاَ ا تاع

 لارا م ند ريابصل هيف 6 نب يماعل 5 م 1 كر

 5 امح اص عقونأ 0 7 نفل نقولا نسل ساو كك مظع ءالب نم تافأ دقل يدهملا لاقف

 ! : هدعنأ مث لاق اهو

8 
 را

 ش ىلاج هيكسم لامحن كي ع قرع ترا ندم ع

 تعقوىل رايتَ>الا ناكنا نيئمؤملاري ب لاق نيب سم نيب ليطصالا نمهريخ هباوح بحاصأ لاق َ

 ئىرمعلا نع, يار كلا نع ىعدب (ينرخأو) هلرتخا لاقف ىلراتخي 3 هلم نكلو ةلغبلا نم رشيف | 1

 نع يرحعلا نع ميطانب دمحأ نع فاخ ند# 0 من هريخو يدع نيم طا نع 8

 د ىتب له هل لاقو كاحضإ وهو ةعاس ةيداقت ىدهملا ىلع اهوب ةمالد وبا 6-0 دع نا

 ( عسا ب 2 0 يشظالا 00007 اا“



0 00 0 
1 

 7 | مداخ ل1 كفا لع ب سايعلا ع لاق وه نهو لاق سايعلا يف مكاح ذل يناصو دوق مهلك كاف

 نما ا

 00016 كحال ءوسلا دعاس ةمالدوبا هبحاّصدنم اند الف همأرظب ضاعلا قع اج لاقو هسار ىلع

 ٍ يم هللاو كليو ةمالد ىنال لاق مث هنع يحاتف مداخلا ىماو يدوملا كجضف هناماو هدهع ثكنتو

 ||| ناف لاق ع كاطعاام تمول هللاو ىدوملا هللاقف سانلا يخسا وه لب ةمالد ونا لاَقف سانلا لخنا

 آان ريش .ةمالد وبا فرصفاف مها رورةنزلات هلم دخت سرد لكي: كل لاق ياا هتما انآ

 هدشناو هيلع اهب ادغ م ةديصق

 فححتلاو ربظلا نيب لزانملا ىلع # فش م صهدلا ياو رايدلاب فق

 فاكلاكءلق نمتحردتسايذلاالول# ةلزنم لالطا ىف كفوقو امو

 فتفغش نم كيفشتال كبرو الف * 8 ابق ود تح تنكر

 فرتقم ريغ مزعو تامركملاب * رضهنمزافدقيذلاىفلقو اذءد

 فحصلايف سايعلا ىلا مالسا ا يدهي #* دسا ينب نم خيش ةلاسر ىذه

 فلالاو ماللايف تبرمض املط دق * ةيتاك رصملا ىراو> نم اهطخم

 اكل و حوللاب .اهملعم ىلا * ةيئاشو افيض تفلتحتا املاطو

 00 ل ا واما < واما نايدشا ده اذا ىج
 فدعا -ةارد راح نود 2 جا ىراف نانس ثالث 50

 فدسأاإب ح..صلا ةالصل ا ردايم .:6 هيا و يوم خيشلا امييف

 ا نال ند ةطما# "اهرب انام ةحلل تناهت 6
 000 راما انفك رخل
 فاطنلاب ىثغملا لحرلا اولسغل

 فخي مل ناسنالاو نحل هفاخن

 ذ_ئادغ يرديام هللاو رزق

 ملمع احاوفا سانلا هءاحو

 هد ٍُق نارش اوسوسوو

 ' د هلا ىدرصقلاىاءأ نم تعلطت © مهل تلق تربصب ام لبولا كل اولاق

 نب

2# 

237 

0 
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 * 2 فءضرلع اهف هتوق نيمي * هرجاي هللاو مك أ تلقف

 فاخلاب ماوقالا عدخ املاط دق * مطاحر نه يهب خيش ماقف

 *“ 2 ىنتك ىلع اهاقلاف ىلا اب * ىف مهرد ينايىلاوعاتبف

 فحالايفئملاضءعنصاواروط *# اههزلاو ًاروط اهلا تبف

 ففكلاىذنازيملا مهاردلا يغني * ابمحاص ءاحذا اذك كاذ نييف ا
 *# 4ييجاصو دبز ىلع ق> ركذو

3 

7# 

 : مهرضل آل دوو كاذ نكدو

 فرطىفنيطلاو فرط يف قْاو

 ف ريغ ما افرتعم كح

 كلتا ل عوفدم يناذ الوا مسهةحووف 1 كدم نكي ناف



 م 00

 بع مهرد : ينأأ هللا عقدأ م الغاب لاق هنباو عن لاق تأ قداس كو لات ساءاا كدعضف نا 5

 ظ مهرد فال 1 ةتسا يدوملا هل 9 هب هل لاتحا امو ةصقلا هريخافىئدهملا ىلع ل> د 59 * اهذخاف لاق

 ل لاقف هرب يف ىمحع لاقو يدنع 'يشال مدعم ينال لاق كلذ مه ذبال فك يدها هل ل

 ا لاق يه امو لاق ةطب رع ل و لبقأ لاق ةيراملا هذه ل مك راش دمع ل سايعلا ١

 4 مكي ردا وهدنعامهيحا 0 ائم دحاو لك مآ يرذا اهعم رتشاف ةضوافم الا نركت|

 ا اهف كل هللا كراال مها ردلا د هب تئحام حبق قو هللا كحق ىابعلا هل لاقف ذ ةلآو

 01 لاق يددعلا ى د 1 هيورهم نب ما دمهم ىنثدح لاق ىلع نب ندحلا ( 8 1

 4 بلازربأ سم وبأ هل لاقف رارلا نا لج راق 1 عم هبو رح ضعل يف لم ينأ عم ة ةمالدا

 وس

 (ءامحم نأ قرا لف اخأ ينناف تررف نا ين-لنال الأ ْ
 امدقبا نأ تيللام لدخو * .اياتءءاتا قولا اق ناد ظ أ 1 ظ

 ٍقَح هتاطق ةيراح كك نأ تدعو ةطن را نا ) حاطن || نإ تان 5 ند تخعساو ) هافعاو كدحضف ]

 ما اه لاق هل ةيراح اه | ١ تاكو ثعحرو 5 ىلا تحب ند مث هل ال كلذ 0 نا ةدعل ارجل ء1

 هريص ليغ نيح هد 2 مال ةدد ل لاَ 29 لَك اسرلا ب: 0 لاحرلاا ماكتو 2 ةديع

 هدييع 1 0 نا 0 - دس ل

 هالو جحال 0 نا 5 ىندعو

 ةدمصق لي رمشعا حا م »**

 هدب دح يرخا تاددب + كو و ا 0ك 27”

 هديعق قب يف 5 * ريبك خيش ىنإ |

 ةىديدتلا :لثب هاه شكتحادو 0 تاذ

 هديصع يف ىرط ت * و>نءج.سا اههحو 0 8

 ا
1 

 نيسحلا ( ينرب>ا ) املع ةقفنال رانيد قئامو ةيراجب هل ترعأف رعشلاامدشناف ةطير لا تاخدف |
 اق افق وكلا ل هةر نأ نإ ىدح نع ىنأ ينادح يبدوملا قحسدا بأ 5 0 يحين 1

 داعاماهوبرمشف دس 3 ةر> مهلا تعم ف ةمود 0 لاَ ةذاس هيام س ىلا ثعل مْ مهادغف فايضأ | أ

 نمريح وج ع تح دم يدلل نعل يدذع س ١ لاف ٠ ندا ماش تءاج مث يرخاب ملأ تث تف

 لاَقو كد ا

 معقتسم كاكا لدهر ماو »+ معنلا كل ماد مودأي الإ ١

 مقس لجر هناك نب *# هالاح دن لسالا دا ١

 ةرايز 3 ربع تت ا أ نا يبأ قى ٠ ددوحو قدحسا لاق ًاذيا رشف الا 3 يور ريخعا اذهو ]ا ١

 مسج

 ترا



 ظ |
 جر ّىه يملا لاقف ةيالف 3 2 3 لاَقؤ اموب هءادو هضخم ١9 هل ةيراح 00 ناكو ساختلا د.ئدلال

 روش اهف لو" 1 كيلا | اهحر 03 انام لاقف ى وطيو ىرطيو مدع 3 قاف كافرتسمع تسلا كم || ْ تسع

 0 ا لاف ظ

 ١ اه دلال ا اهند 0 2 عض رثعلا كانأ ند هداشناب اهرمأت ١و هانإ | امور 0 أمقتعل لحاف لاق

 شارل ل حتما اقرضو © ان قساخ ناوبحالا قا
 يسن ىلع ضاق اهالكو * هضغب ودنا ةيراحسح نم

 0 ىل داع ماكت اذاف * ىمقس هب ىنثي اهالكف

 ” ]2 ةمالد وبأ لخد لاق يدع نب ميلا نع يردعلا انثدح لاق يناركلا انئدح لاق نير
 كلذ نم ناكف قاقاو هنم يفاعت َ ًاددش 6 نسف قحسا ناكو هدوعي قرزالا 3

 فحصت |ةرفاكلا نبااي بيبطال ةمالد وبا لاقف هندب يوقت ةنوطأ هل فصي ببط قحسا دنعو م

 ريمآلا اهيا عمسا لاَقف قدحسا ىلا تفتلا مث هلتق الا هللاو تدراام را هفعضا لحرل ةيودالا هذه

 كو ل 9 اف ةمالد ا اناا كدن ءام اه لاق يف

 حاتملا 3 فو 0 هع حملا فتقدم ن 7 0

 جاحشلا ةتبلا ٠ نوم نو« 0 بالا اذه داغ
 حافتلاك مثلايف و # نال” برشاف تشطعام اذاف

 حادقألا مظعأب اذ ىلعو * اذىلع فكعاف ءاسملادنع من
 حاحصلا 0 حصأ نال ند * ىتاتوكنم فعضلا نوت 9

 د حاير ريب هما 3 كلان دئ ل #ه ةلاقم عدو ءاف ع :

 هللا ذوعا لاَقف 1 تاع طلا ناكو 7 0 ةمالد ينال سصهاو 6 قدحسا كعضو

 لاقف همادق "يش ن ناحل الو للا ككيلعما حم لقا تييطلا:لاقو لجراي ديرب كو كرخ

 تاب م 0 0 قيدص حصأ يف قملا تدضقو يةفدةر أ 0 دقو اخ ةمالاك 3

 نإ 3 لم هلا وبأ ىنثدح 7 هيو روق 0 مساقلا كَ دم 2 لاق ىلع 0 نسما ) نر ا

 تبدل 3 يلا لاهو انقاو ل .صولا هل هب ادب ناب و ي دوما ىلع هاك والذد لاق 0 بهو

 تث هك 4 ملا هلاخ داب ا هلوش ينأرشت نا ةك ا 4 ده فكم 1 6 نع 3 ملا ردم كلا

 اذو * يش يأ يدولا هل لاَ مسه فحعا مط نوذرب هب اذاف هس 5 ىلا هتباد هللا 0

 هلو فئ.صولا ةيوسأ عا 8 كيدي ناد فر.صولا ة هلع م 0 وا د لا 2و رود هلأ يز ما كليو

 كاحض يدهلاودمتشي ةماس لدحف روم اذهف افيصو ةماش 05 نك و كدنع وهوةئس نوناع

 هللاو ةمالد وبا لاقف كحضف لفحم يف اهب ىتا ناو تاوذا هنم هذط نا كليو ةملسل لاق 2

 طق ءاملا هل تب رشام يفاذ هربغ 6-5 دقو الا ااا كيلاوم نك سساف نا“ مول ا ريمااب له. :حضفال |

 دل ىلع تاو 5 لاو كدي نم صاخي يت 2 مثرد عل 0 هس يك ركشنإ نا 4. ءاع ىو 5ك كهف 1

 أ



 ىغف هذه لث» هعم تاعفام طق ايش هئم 00 ين الولف لعفا لاق ىرئام هل لاقف دواعبال | : 1

 نعدتسا نب للدخلا ى ن”دح لاق ىنار 3 دعس ندم. ين ”دح لاق ىمع ( ىنريخا ) هيلا اهاع 3 ةملس |[

 ساا>ح هيريشعو هن اري> نه لفحميف وهوهبا ىلا نوال ف 0 ءاحلاق 3 نب 0 دبع |[

 1 ا اق نورك يخيش نا مط لاقف ةعاجلا ع ليقا' متديدب نين اج | ْ

 هيف ينفلاخبف هتوق قبو هقمر كعب ؟يتلاب هيلع 0 لازاؤلف ةديدشةحاح هناح ىلا 0 هيلع ٌْ
 ينوفعساف هتارلل ءاقبو همس حالص اهف مكترضحم اهرك ذاىل ةجاح ءاضق هولاستنا م كنأسا اناء ا

 وهو يضر تح باتعلاب هولوانمو مهتةسلاب ةمالد يبا ىلع اوليقا 5 50 رح لعفت 0 تم |

 اغا يبا نا لاق لق هل اولاقف ةيلس الاحاي ' هنأ نوءاعتسف را لقيلف ثيخال اولوق لاقف ت 37 ||

 أ
 ا

 همست ما نرد ءاص+لا ريغ كالذ نع هعطقب نلف ةرصخا قىح هيلع ينونواعتف عاملا ةرثك هل ظ

 هنع كلذ ع مدكنلا َّىَح هلحو هيا ثدعل ل ىلا ا اما هنأ اوءاعو كلذ ن م اوحمف هر 2 لوطاو أ[ ْ

 مكنق نعو ملا من م دق لاق > اف تا ةمالد ينال ولا ولاق مث ةنم | 1 00 كلدب 0 ٠ْ

 اوماقف ام || ا أوموقف هشبو ىثاب | ما تا لق لاق اوه 8 كدنع ف |ولاق 0 ل هنا | ا 0

 ىنأ نأ ت تلاقث ةعام ا لع هاف كا كح دقاط لاقواوي ءاع ةصقلا ةمالد وب ١ نضا لا 1 مسج

 0 اذهو هناش لأ ف جوحأب هسا ام كَ نأ مو ادهد لأي و هرو هنأت دق هللا هحاصأ ||

 اذا اهصختلف هيف ادق : اف كلذب هو رعم ُِق كشأ امو ل ةداع هلدع تت رج داو انم هر ع هب عش |

 هنا .لحخو 4 كدحضي لعحو ا فق و هللا ادومحح او | 3 هلا دق كلذ أوو يقوع' ا

 ىمت 2 ( بهذملا كلذ ف مهقاشاو أع مهبخ ند لوجو نوح موقلا فرصناو || 2

 لو يدوملا دنعناك لاق 0 0 ل ا مهارب | 0 00 د نوره نب لوميم ات لاق ||

 ف أ ا هقنع ب ارضا ياو رملا أف جاعب يدوملا يأف هياع 0 هنلا لخدف ناوص يب نها |

 مالكلا يدوملا عمسف امام انقوسس نم ناك ول لاقو يناورلا هب ىىرف هلع تفنيشلا انف هن رمضف ماقو |

 م جاعلا برد 5 ةعاردإو ءارمس>-و _ء بلا ذخأف نيطشي م مو هيف ناو - ريغأ َقحا هظافف | أ

 ف لمعت او ءأ لوالا يدبأ ُْق الا لمعت ال ةعاطلا 0 2 ا نيمو ا لاق 2 :تأرا :

 1 لق لاق 0 0 30 مولا نيم ولام اب لاق ةمالد وب 1 5 ” ةيصعملا لهأ يد 1

 1 صضغبم 000 1 0 انلع 2 2 5 0

 لتقف يناورملا لجرلا لقب هباجح ىمأو هس ا نم ماقوب يدب ١ نع ىرشف ا ||

 5 رش و الضف 0 ا 2 مدقتو م نسحأو 50 ال نمعنص/نمو) | ا

 هدهع بر 0 هللاب يلا هللا كيع سام لا تادرألا راس يف افرصصتو افر ظو ارشد |

 ناو هرجشو ماكاو صاخلا هلئاذف ربك ا ُْق كر ةرهش كاذلو 0 يف روهشيم اذ هانرممعإ | ||

 نيديجلا بولس ىرخ 0 ايشأ هيف نافنيثدحلا ةلهاهو ءافرظلا لزغو ةكولملاةقر هيف ناكأ 1
| 

 هيلع سهل هلي سل مهام س 1> يف كولملا داعش ند هش 0 ءاي ا نيقب املا ىدعم نع ربصقت الو ١

. 1 . 



 سوو
2 

 01 او 0 ند فر ٌّظ 0 ا يف 0 5 افصاو نكع 0 ةءلهأ الا لودحش امو مو 4م 5 نأ ا
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 نوعمت< مهو قحسا هئاو ىلدوملا نب مجار ذو ! ب مهاربا نبع الا تبيح ةلاسرا |[
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 ١ | ااقلا ١ انأايىل لاَقؤ مول تاك هبلأ ت تادف احق أ ههحويف ور رؤل و يفوعم ادد

 ا || ايءمساف ف رظ - 3 بايرز و نا" ب مقاسالو ناك ا ن ا جرو كدع نالأؤ يف وع

 قدقن 8 اهأنإ ىداشناب ىلاعت هللا 0 ريهالا لذفتي تاقف ءانغ امهعمسل نأ ىلا ذاق

 يوم تدازف 0 هدازف د١ ىوئتسا انا رده 3 0
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 الو رعملا نا دنع تدجح وف لكوتلا نإ !ىددع ياىلا اهو تائسد لاق ئمشاطا ليلخ نا مهاربا
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 0 ةزثكو ىلا لوقلاو حييبقلاب ايف هنأ لورد طق ىسيع ند 5 0 يوه رمل اندعوو 0

 ائيلع يواغلا اذه انرهد ةيواعم ىقانل ههحو بفشكي ناب اندعوت دقو هنو ةئدبإ يرزياف ىلعهل | ٍ
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 ىسعوبأ لاقف فرصناو هلاعدو ءركشف كتقفاوم مقيوٍبحت يح الا نهصلا اذه دارأا 0 ا
 هل نكت 5 نا ينوط اذه لكم ىلا عف هدب ف ل ير لضافلا هيد | لحرلا اذه ل نور الأ

 5 نمت ةعامج هئسحتساو هلاق ام ايش ينعملا اذه ْق هكدلولا نا ريمالا ل اندم ن.هللا د.ع لاق تبا

 هسغل هدشناف كمع كادف هاه لاقف رعثلا لوقيو | أ

 مدا 5 دعو يرتأ ناو ع لعل لبق يوم تاق نإ 9 ْ

 كاع لك ا و كيلاعن يا ا ل 0 كئاقم ا ىسيع وبأدل لاقف 1 ]

 تاخدلاق بتاكلا ىسوم نبهللا دبع ينثدح لاق م.اقلا نب نيسملا ( ىنريخأ ) كيف ذا رآكآلرا َ

 هنأ رغلا ل هام تلقف | ,كيدبو هراد يب وهو عان ا نه تاق.ط راو يوزع أَ هللأ دع لعا]

 لاقو ةفلكلاو ة ةما نغلا ىلا وجاب يرادفف هيدا لايل ل لم ءاح يذلا لد د كلذ لاَ ةئداحلا ]ا :
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 0 هلقثتسا َى > ادد ةليوط ةدحس دحسو هنالص ءاضقنا دعب اعدم ادح ةفيفخ ةالص ىلصف ١ ا

 لاقمت احعتم هيلا ر اظذ هللا دنعو | ماسلا ريضح نم عييمج ا

 غلاولا ةع ارا نيلتخلا م ني ' ةردن يراني كراج

 غرافلا دوز من مخ مك ةدحساهدعا نءدحستو

 تفل ١ ةعاركلا تن تي اكلك بتاكلا يموم نبةللا ديبعينثدح لاق مساقلا نينيسحلا ( ينربخا )|

 لاقف هنع 3 اهراضحا لصاونو ا مو اهفرظتسو اهءانغ بح ناكو زعملا نب هللا دبع ]| ٠

 رغم لهاح كشال وهو * يدع تاغاشت نع يرعشتيل .

 ريص يلثم مو.بلا يف ادغو # رورس يف هلثم تنك اذكه : ١
 تانب ضعبل ةيراح هدنعو ىريغلا انعمو اموب زتعملا نبا دنع ان ؟ لاق ةمادق نإ رفعج ( ىنثدح ) 0 ١

 اهلف امب قاعتيو اهشمخحم هللا درع لئجف حبقلا نم ةياغ يف تاكل الا ةنحم تناكو هيئغأ نينا ْ

 ع لاق ابن ف طق تيارات دا هذه 0 هللا كل ريف لا[ مآ يرغلا هل لاق تماق ||

 كحضإ وهو هنا ا

 ءابايف ايش يري سيل * اذو اذ ىلا باثو يباق

 ( عسا ب يقاغالا ت14



 (ىضنم)

 هآوبف حببقلا اما »+ 0 35 نسما م6

 لاق“ رعملا نب هللا دسع ىنثدح لاق ىؤمالا نسما ونا ينأدح لاق م.اقلا نا نيسحلا ) ان ريخا (

 ةرعاش ةئسحم ةنكم تناكو ددلاإ تكرت م تدخاانأو ينءدانس ينغملا طيضلا ةيراح يمازخ تا

 الا ةنتكف ع تارت افلا راض اهنا ا وذ ةعن رط

 د صهدلا امدحس نع م نمل » ةشيع 0 دب قو تبدهاف

 تراحاق

 ردشلا "لصف ردلا ملظن ىل يح #* ريح يرمأا نصب نك ياسا 0#

 رجزلابرهدلا نسلاىلتحصفادقو *« يتبانانيمرك الا نبااي تءرك ١١

 يرذعام كلذدعن يرعش تيلايق * هئيبباشلا خرش يناذ واذ

 ةيسابعلاب ع.برلا مايا نم موي يف زممملا نبةللا دبع عم حرسأ تنك لاق ةمادق نب رفعج ( ىندح )
 هللا دبع لاقف ةفرذ>زملا ةنحلاك ايندلاو

 #0 ١ دسفو # اج اذا ليلا ضن
 رارمحاو رارفصصاو * رارض>اضرالاىلعو

 راحتلا هيف تغلاب * يثو ضورلا ناكف

 صاط نب هللا دخل هللا ع ىلا زيعملا نب هللا دبع ينك نا ىلوصلا ى نب دمحم ( ينريخأ )

 دادغس ةطرشلا ىلع هلل دنع نإ د تأ ٍُوم لح | دق

 نهدلا4مون نم تهدق ىسعتلقو * عردق كود ةفافضا ا تحارو

 صصالاهدعب نم يمالاو تادب اك # ةيرهاط ةلود انيف عجرتف 0#

 رمل تاكا ذا نك دب دلو 0# لئفافي نعل هللا نأ هللا ىدع

 اهنم ةديصق هللا ديرع هيلا بتكف

 ! وسلا ناو راع ف هل راو م نان اما اذا نعو
 ركشلاو دسجلا اهدنءانف انيلا * ةلود هللا ةمعن نم تعجر ناو

 هللا دبع هيلايتكف ةليوط ةدم هيلا دعا 5 مْ هتنول 2 0 بعل هللا ديبع نب دم هءاحو لاو

 زتعملا نبال

 7 ديعلا و اهدع رز و #2 دعأ لو ةصانتتد دق 7#

 د,ةحاو ص ةتساو برحو باطاف * ع اانا 5 1

 * دنت هلاذاح هرحمو # دس 'هلبصو . ليخ يقلون

 دغو ةليا نيب مالا * كلا اذنيب نك مف

 تسوص
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 م ند نع اهوالغا و * ةفلخ نيشعمرالاو نيعلا اهب

 مهوت دعا رادلا تفرع ايالف # هح> نيرشعدس نماهتفقو

 مساو عب رلااهم احايص مع الا # اهعبرل تاق رادلات ف ىع اماف

 مها لك ت بكر ىلاوعلا عيطي * هناف جاحزلا فا رطا صعإ نمو

 مس ءامسلا بابسا مارولو * اهقلي ةيثملا بايسا باه نمو

 هريغ لاقو نيماو> اهعمحو ةظيلغلا ضرالا ىعمصالا و ذ امف ةنامولا ليوطلا نم هضورع

 ريصز دلو ضحا ن 0 000 0 |: 00 0 1 ةناموملا | ١

 هنفلخي جوف *يجو جوف بهذي ةفا لايملا نكست مارآلاو رقبلا نيملاو لادلا ةمومضم جاردلا

 يللاو مح 3 مج كات لل نمو هدا م4 مح 0 م لاق ن محو مى ىوريو هناكم

 قوف ىلا حامرلا جاحز اوءلق احاص اودار اذا وناك موقلا نا هاصأو لاق جز عمح جاحزلا ءطبلا

 ا ءأو داح . مدل نانعو مذهل حجر لاس ددحلا نان لا مدهالاو ةئسالا اويلق برحلا الا اوبأ ناف

 ضي رغالءانغأاو يم اان ريهزل رمشلا# اذهدس رك ذب ري كلذ يف هلو !هةاطفريهزل تناك ة أع

 ليقث يناث مهاربالولوا ليقث عب اواو كاف هيولغلو رصنيلا يرحم يف رثولا قالطاب ليش يان

 ءارؤح ديزي هلا لاَس لوا ليلا 0 ةو سداسلاو سماخلا يف يطسولاب

 دك هرابخاوريهز بسن اج -

 ةماع نب نزام نب ث را ُّ ها ا كارا لل ىنانإ ريشا

 رازج نوم نأ الا ا ا نامع نب مصالا نب ةمره نب روث نبا

 07 كل ا راس ىلع نيمدقملا ةثالثلا دحا وهو ةوبر نب تلك كالا نهاد نب ١ ورم ما ةئيز مو

 ريهزو سمقلا و سما مهو مهف فالات>ا الف ةئالثلا اماف هييحاص ىلع ةثالثلا دحا مدقت يف فلتخلا

 نع ريرج نب ةمركع نع سدق يبا نع مالس ىبدمح نع ةفيلخ وبا ( ينربخا ) ينايبذلا ةغبانلاو

 دمحأ ( ينريا ) ريهز ةيلهاجلا لها ىعاش لاق هيبأ كَ 0 انمنحلا لاك يرصهوا زيزء || دمع

 نب اوم نعد نإ ىحي انثدح لاق ديوس نب بورا انثد> لاق رمت نب نوره انثدح لاق ةيش

 1 ل اف سامع نا نأ ةيبالا ىلا هريسم ةليأ باطلا نب رمع لاق لاق يللا هللا دنع

 نم لوأ لاق م هب رذتعاام وهف تلق يلب لاق كنلا رذتعي موألاقف هنع هللا ىضر للاط نأ نإ

 ةصق 0 مث ةوبل ءاو ةفالخلا مكل اوعمجم نا رو مكموق نأ ا اذه نع 0

 لوقييذلالاق وه نموتاق ءارعشلا عاشل يور له لاق“ 17 :5 رؤبارلا اذهنم تسيل ةليوط

 للدفع سدل سانلا نا كلف *# ا 0 َك وأو

 هريغ نيسلا مضي ىملش برعلا ُْى قدلل حاحصلا يف لاو نيسلا م (١)
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 أ مالكلايف لظاميالناك هناللاق ءارعشلا عاش ناكمبو تلق ءارعشلا ىعاش : هكاذف لاق ريهز كاذ تل
 لطظاعي ىعمصألا لاهي اع الا ا 6 و رءشلا يشحو 5-3 هدب ناكو

 : | اوف 5 نحادب مالكلا نيب
1 

 | ىنربخأو مالسنإ لاقلاق ةف.اذ وبأ ( انريخأ ) دح اوىنعملاو مالكلا يثحو و مالكلا ىثوح 1

 "ين يافتلق اريهز مدقي ناك هنارلعا لهأ نم ناكو ىمو*نب ةمادق هنأ نع ىيللا يس دوم نإ ر عا
 هيف لوقي ىذلالاق هيلا ا ناك

 َن رط هباون 1 يلا نولئاسللاو * مره نم ريا نوغتمملا لج دق

 نم ةبأيينال ت تلكلاق ررخ نب ةبركع نغاة قيود رأملو يربشلا سيقوبأ فربخأومالسنبا لاق

 ةيلهاهلا ترك ذاذاف مالسالاالا تدرأامتاقلاق مالسالا نعم ايار نعألاق سانلارعشأ
 لق لطخحالاف ؛تلق رعشلا ةميت قذزر فلا لاق مالسالاف تلق اهلهأ رمش ًاريهز .*" اهلعأ نع ىربخأف
 اال( قرخأ) ارحرعفلا ت 0 كسفنل تكرتاف تاق را مد 0 0 حما هيج

 ممل

 ا اداه لع 00 لوف ا ّ 2 لاقيه زلات ا ل رمشأ ْن 1

 لبق مهئابآ ءان 1 "هنراول »* أعاف'هونأ نش نم كب اق هلو

 انتدح لاق اعلا“ نبلادع | انسدح لاق هب هع رم ايدل لاق زيزملا ديع نإ دم ا ( يئريخا (

 لاق نسانع نبا ن 32 هسا نع نايفس 1 نب هللا دبع َْنَع 00 نديز نع ناملس ل هلل ادع ن ةح راخ

 ىللاَقُف اها نغ أ نع لو 5 تل ُُ سانع نءالاق لاق هّديدَح نم م وهو هريغ هنادحو

 5 أف يح ضن . ا نإ لاق ناعم ا ريمأاي وهن مو تاق | فرعا نعاشل يندنأ سس اع نءااب ةليأ تاذ

 لوك يذلا ننرلا هنق نوك اءالا لجارلا

 * ةياغ نالابع نا سنق ترد ذأ

 دعس ندهحمو دهن ناو عرسبف #*# هوفع نمل قيس داود ع

 نكمل نيبل نسانلا بح كلو ده تع مل سانلا دلي دج ناك ولو

 ةعقاولاارقأ لاق ارقا امو تاق نارقلا ارقا نآلا ك.سح لاقذ ر>فلا قرب قد ل ان دف

 داونسا اهلا قيس نه دحلا ند

 دبر ربغ تاياذلا يلا قويس

 ندما امدح لاقي ىنبدح لاق (ىراشألا م.اقلا 0 5 ) ينريخأ ( يىلصو كدا ل رثو اهءارقف

 ادم رع حمو تح رح سا.ع نيآلاق لاق ردك نب ير نإ يدع نع ةديبع وبأ انريخا لاق دينع

 0س سس يبس سس سس سس ص ييبييييسببيبيبي بسسس بلللسلل لا

 نع ء راكب نارتو “لأ نع قدتت نبا ادا تنع“ 0 لا حس تيدر از اده وم ةيذملا

 نب كي

 ادب كالا هناطيش نع ينذعا مهللا اقف 1 ا هلو ىملس ىلا نا ريهز كل رظن مشو هيلع

 هللا ىلص هللا لودر نا هعفرب دمع نب مهاربا هيخأ نع يرصهزاا زيزعلا دنع نب ديحم

 اوناك مهنا هك لهاو ريهز ثم مل>ح نم 0 يناهشلا ور« ماو ينارعألا نبا لاق (2١)تام يح

 )١ ( داك تح ءانفلا ىلا :ةلمكق  ةانآ انآ نأ ل 0 ةمانم يف يار ريهز ناكو 00
 0077 صملابب عع يسصسس ب سا سحسسالا
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 يعاس يب سما نم ناكو ةسح وذنب مهدلو امدقو م اريح نافطغ نب هللا دعو ناكو ةنيزم نس

 0 0 هْنأو ضيغا نب نايبد كَ تلاه سي 0 ا نا 59 نب ريرغلا نب ا هلاخو 0 هنأ

 ل ودنا 6 أاوء>رف داو ريدك امعل اوتانعات ٍط ىلع 0 لح يف ند م نساب ٍِق تكايهتس

 0ك 44> هاعئمو هيلع اسأف يوهس ُ ادرفا ننك هلع ناو 5 هلا ياس وأ لاق نلعرا

 ندعقتاف بالا ةده“ ٠ 0 يحل لا هول 4 لعل يذلاو لا لاف 5 يأ ل الا ناك اذا ع 7-1 ٍامهع

 ىملس و 0 قاسو هما ”ءاؤ ع ريع لل هم تماَقق 1 آ ل ند قيس نبرضال وأ هيلع

 لوشوو زحنري وهو
 ىزنم نولدو تود اذا * ىنم زودعلا لال لبو

 د نح ند 00 ين 6 2#

 لوقي ثمح كلذفةئيز٠ هءوق يلا م يت> هماو لبالا قاسو محالا ليلق ملا فا عمم مس

 ب هئراو تعش ا دنع ندا ة.ئ2 لبا نودغتلو

 ةيونحم ةيلحم
 ٍْ بطرلا معرب يعازلا لكا * امهموق خيرص نيلك آلا ظ

 تاوس[ةئارم اذا: قحنامَد يف لعاريغم ةئزعليقا 2 ائيح مهف ثيلف لاق رون اطو ةرحش معربلا

 لوقي ثيح كلذفهدحو هوثرأو نيعجار هنع اورياطت نافطغ ضرا ىلا اورظنو اهدالب تفاخو

 ار نا رد #* اهونع يش اسرف يرتشب نم

 رع مق رم هلاوخأ يف لذد يت> ةئيزم نم كلذ 0 نيح نقار لاق لزسلا كارت ااا

 ٍْى ىنعأ هذه ريهز ةديصقو مويلا ىلا نافطغ نب هللا دبع ينب ىف ءداَوو وه

 ىرملا مضمض نب مره يسمعلا سباح نب درو لتق ىف ريهز اطاق * ملكت مل ةئمد يفوا ما نما

 ١ هيخا يفو ةرتنع هيف لوقي يذلا

 مطمض ىفب ىلع ةرئاد برحال #* رد مو كو نأ تيشخ دقألو

 ىف هتيد المتحا امهمال نييرملا نايبذ نب دعس نب فوع نب ثرحلاو نانس نب مره اهب حدعو

 ريهز لوةكلذو امطام

 ملا ةريشفلا نيناك ل رت « اهدعب هر نب لس 2
 | وبا ىتدح نرحلا با مزألا ( لاق ) ناإذ ني.دمس نيدفوع ادرك 2

 فاحوحلصلا ليقنايبذو سبع رجاشتفيرملا مضعض نب مره لتقيدعلا ساحنب درو ناك لاق

 ل مث سبع ينب نم الحر وأ سباح نب درو لتقي يّت> هسار لغيال نا مهمض نإ نيصح

 هنا كشا ال ىلا لاق مث بمك هدلو ىلع هايؤر صق رضتحا اماف ضرالا ىلا يوهف هكر مث هديب

 نم ها ةئسب ثعرملا لبق يفوت مث هيلا اوعراسو هب اوكسمتف ناك ناف ىدعب ءامسلا ريخل نم نئاك

 ىضرلا دهاؤش حرش



 (غ

 ةبراخ م وأ لب ليثو ةنراح يبأ نب فوعنب. ثر 0 ةلاا لح دقو 3 كلذ ىلع علطي مو لااغ !

 م مغمض نب نيصحب لز' يت> موز ىنبدحأ مث سبع ينب ن“ كلر نك لقا ناتس 3

 1١ اى ىلا بنتا حب بستني لزب هف لل را الل ىلع كاف لدرلا انا اننا نم يصح ||
 وح اوك سدع ىنب غلب و امهاع دتشاف ناقش نا مهو فاوعنب ثرالا كلذ غلب و نيصح هلتقف |

 مهملاثعب ثرحلا لتقنوديري مهناو مىهحاصلتق نممهلع دتشا دقاموهيلا مه وكر دعت املف كرا |

 مه لاق تح لوس .رلاليقأف كسفتا ما مكبلا بحالبالا مهلق لوسرال لاقوهنيا اهعم لبالا نه ةناع |

 ناكم هنولتقت ينب ها مكبلا 0 ليرألا مكاو را دفكاخا ناموقاي دايزنب 6 ْط لاقف كلذ

 امههو ث را حدمي ريهز لو. نيح كلذف حاصلا و اصنو لبالا 0 ولاقف مكليتق ل

 . « ملكت م ةنمد يف وأ مأ نمأ * ْ

 متأهتبا ورو ةصقلا هدم ىلع ننحلا رو دعب كالذ بان مْ امره اهب حدم هدي فكك وا يضوأ

 ١ "00 د (اندح لاق دعس يأ نب هللا ديع انثدح لاق هيورهم نب مساقلا نيس نوح لاقوانه نم
 20 00 وع نب نحرلا دلع نرحب نيزملا: دبعن دع نب مها ربإ يأ ”د> لاق يبيسملا قحسا |

 0 ا” 1٠١ و لات من لاق يدر ا ىلا طخا ينارتأ ةثراح ىلانب تفوغنب ثرحلالاق لاق |
 000001 , سوا انا يح اكرتلسقف ان لكرا كلف تا دارام رالا فان رش ن١
 كب ءاحام كبو لاق 0 كب انح ص لاق فوعنب ثرحلا ىار اماف هلزنم يف هاه وف هدالن .ٍ

 00 1ع نم اكو ايضغم هنا يما ىلع سوا لذ دوةماك ملوفرصناف كانه تسللاق اءطاخ كتئح لاق ١

 أةراحيل | ارا ترطلا برتلاو سا كلا. لاق هلكت او _لطت 07 كفر لج اا
 ظ 000 1| ديرفأ تلق ابطاخ 0 لاق فكو تلاق قمحتسا هناناق هلزتستال كن افَتلاق يرملا
 اذامب لاق كنم ناكام كرادتف تلاق كلذ ناك دق لاق نف برعلا ديس عمدت اذافتلاق منلاق كنان ||

 00 ا اسمم يتقلكنا هل لوقت تلاقديلا طرفام م طرقدقو فنكوكاقءدرتف هقحات تاق |
 ا 0 انك يدع كلوفرصناف ا بأ ا نم هيف يدنعن 5 0 الوقف هق ىف

 اثرا ىلع ت ايقاف هبا رش 00 || ٠ يم 2 | ريس ال ى |١ هللاوذ ن 3 ا كب :. ةحراخ لاق امهر *اىف 6 ره 1

 ١ ئ ل املف ضمأ 4, مدصا 0 لاق اثرا 2 ةثراح نإ سو ا اذه هل ت تا 1 52 ا 5 9

 انا ينغابأ ارورسم عجرف مالكلا كلذب انءاكف هل انفقوف ةعاسىلع عبرا ثراحاب 0 هلع |

 ١؟تلاق نبل وقت م كحوزا نا تدزا دقو اطاخ ايلاط ىن ءاح دف رعلا تاداس نم ديس

 ىعريف هير هناي 5 ةدهعلا صحا ىف اح يلو هدر يهيج و يف ة ا يال تلاق 1 ف لاق لعش ال ١

 كلذ ىلع نوك. و ل 2 0 يحتسف :للبلايف كراج سيلو يمحر

 4 ام>ال هلوق لثم اط لاق م أامعدف ىط_سولا هتئبال ةنالف ىل 50 اع هللا كراب يموقلاق هيفام

 ينةلطيف ه ركل ين» ىر,ب ذأ تال ةعانض يدعم ءاقرذ . يأت |اقو 00 لكك ا

0 
 أ

 تاوع نرتب ا 0 ه ةشاب لاقف 6 , ال ةنالف يل ىعدا هتحوزل لاق هلزذ 6
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 ] (1ؤغز ا

 دق اط لاقف كاذو تنأ ت تااَقف ا.ط ل م اسط لاقف اه ا ىرغصلا ين ا 6 ّك يعدأ كياع

 ا عان صلا اه>و ةليخا هللاو ل أههمت !اقم اهل 30 و تألاقف ءاتبأف ك ا كلذ تصرف ْ

 اذ 3 5 كي اع هللا كاب لاَقو ريح هيلع هللأ ا "اق 0 نا أ ةيبسحلا 6 ةعيفرلا |

 ١ حاصتو ايم نأ اهءأ ىعأف تابقدق ناقل هين تراحا كو لاقف ٠ اش نم 6

 تلقفىلإ جرخ مث ةهنه ثيلكإلا د كلخ د أاملف هلا اه كي 8 !ملفءايإ لزب ا وذل برضف تدب سمأأ
 ا وخإو يبأ 1 تلاق اهلا يدب تددم امل لاق كاذ فك وتلف هللاوال لاق كناشن م تغرد

 مده يل لاق مت نا ءاشام رس اناحرو اناحمر 8 ةل_>رلاب جاف لاق نوكي الام هللاو اذه

 : 1 تلاق لاق ملو تاق هللاوال لاق تغر ذأ تاقف يلق لا ل اف قيرطلانع اب لدعو تمدقتف

 : لمعتو بر ءلا وعدو مخ | عذب و 1 ِر 2 قح هللاوال هدم ا ةيسلاوا 3 4م دل ةمالان لعشب 6

 | انلح رف هللا ءاش نا ةيحنم 0 نر 1 و>راو القعو ةمثىرال ين داو تاق يلا ل

 ١ لاق ْ تلقا لاق" تعز 1 تقف ىلإ جرخو ام اع لخد م  مغلاو ليل رطجأو اندالب انئَح قح

 1 نم ىف ترك د دنقل :هللاو تلاقف نيرت تقام لالا نم نرضحأ دق ايا تلقو اهديرأ اب اعتاد

 ل يف كالذو اهضعب لتقت برعلاو ءاسنلا حاكدل غرفتأ د تااق فلو تاق كيف هاو الام فرمشلا | :

 : كلها ى ا عجرا م ممل حلصال موقلا ءالؤهىلا جرخ ١ تلاق اذام نوكف تاق ناسذو سع برح

 موقلا انبأ ى> انح ركاب جرخاف لاق الوقتلاق دقلو القعو ةمهىرالينا هللاو تاقف كتوشب ناف

 نع انا هج ءلع وه نم لضفلا ذخؤيف ىلتقلا اويستح نارع 0 حلاصلاب م منيب اهف اًنِهف

 زيزعلا دبع نب دم لاق 0 لأب انفرصلاف نينكم تارا 3 يف ريدا فلا ةياللث 00 تايدلا

 ْ ١ ا

 3 0 يبأ نب ريهز هيف لاقو كلذ او-دق ظ

 #* ماكت مل ةنمد يف 3 مأ ندا 2

 : ْ لاقف اهف اهركذف
 ظ مشع رطعممميب اوقدو اونا * امدمبنايبذو اسبع انك راد

 : منزملا لافإ نمام ىتش مناغم * مدالت نه مهيف يرحب حبصاف

 مجحم ءلم مهيب اوهيرمملو # ةمارغ موقل موق اهءجح
 واسيال داك دقو ىماس نع باقلا ا لاف كلذ يف مهمايق رك ذو

 ْ كعب اهمادقأب و دق نامبذو »#* امثىع كا دوق فالاحالا 00 5

 : هن و اوهاناو امره هب مم امو تانبو نين هل تدلو مب لخدف ع>رو نذل ل فرش مط هذهو

0 
 سس وص

 اةلعام ايس باقلا قاع * اقرهاف نام اا دحا طياخلا نا

 اقل انهاو اه 4 لب 0 حم طاق تدعوامي ركبلا ةنماكتفاخاو



 انا / 2 00 00 1 مي ا / 2ظ0 اوي 07 17 ا م 4 سو ىو را ':ةذي تارا 9 يانا اال ىلا ا

 5 3 7 اما ١
 : د ا
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 امشع نه قات نا ةلام الو * ىن زحل لاض يذب يدس تاق

 اقرذ اداك يعارت ءاظاأ ن ن٠ #23 ةلذاخ 1 هل : ل د. »*

 ا دحاو يهاولاو نهاولاوبعللا فاللؤ هلا ند داو 02 كيحو داو ةقرفأا نو لعشأ قرشا

 اه. يتلا ةييظلا ةلزغلاو قلا ديللاو ةلاض امدحاو راغدلا ل لاضلاو ةدوملا 3 تيسلا ليخلاو

 يا ندشا دف يذلا نلفااو ءايظلا عت الو اهدلو ىلع ةحقملا ةلذالاو ءاضيبلا ءامدالاو كانغ

 امره م لوش ةديصقلا هده يفو يعاشطاو كلذب اور ند

 اقرط هباونأ ىلا قولك اتسلاو #2 مه ند ريان وغتملا لعح دق

 اقاخ يدنااو هنم ةحامسلا قا #* امره هنالع ىلع اموب قاب ند

 ةدصشارقان عاملا كال ام ع اذا ثوللا داظسم ند كن

 اقنتعا اوراخاب أذا يت>براض * اونعاط اذا َج 0 أوعر امم معطل

 اع مساق ةارما يوه هنأ 0 م يبا نب 000 انا حدب وق مهارأ هاد نك

 اهدالب ناكحاف هه اطت نا نا هام م رف ربخ هل فرعي لذ لقف ىقح كلذ هب ماو

 اقر ههجو ىلع ماه 0 محو ةئام غلب ق> مره ناكدق هلا كا 1 3 هتاحمتساو

 ماهف ليم عمجعر و و ديف ليللاب هتحامل جر هنأ 9 6 ءاملع ند حم ع 3 0 و لاق دقفف

 هلوش ريهز ا رق اتم م هودي> وو ا عبو تاق لع 2 هتلل لوط

 تاضا موي نافطغ ىخغتم ام # اهلثء ةيزر ال ةيزرلا نأ 0#

 رووشلا اذادع نوح د ةصصاذ يختم ال تاكرلا ذر تتاح ا

 تاحو كانه هتيرصم تءظع * ةديد_ث دنع سانا ريخ نيعنب

 تلمتاف هلبح ةدقع تيخار * نملم ناولا قاذ مفدمو
 تاعو حامرلا قاعلا نم تاه * (١١اطساذاناك عردلا وح او

 هلوق ريهز ادم نم ءانغ هيف يذلاو
 ه* ر وص

 الوثهتالثامض رح يذب # الولاعلا تف ىعى حاسما نما

 اليحاقر نيلو- طرفىلع # نايا يسحنو نيداب

 رانشالا ضرطاو عضو» ض رح وذو مئاقلا بصتتملا 2 عضوم يفو ضرالاب'ىطاللا انهه لثثاملا

 هلو قحسا نيدبلا نيذه يف ينغ * مدقتملا طرافلاو نياوح مد نيلو> طرفو نهمامالع نماياو

 نه يروذام رخالاو هباتك نم رصنلا ىر#م يف رتولا قالطاب ليقث يناث اهد>| نانحل امبف

 اذا تنأ عردلا وشح عنئاو ةياورلاو (1)



 : في 055414 ل فما

 اف لوقيو رمت نعرصنلا لوألش -- دامح نب ريس زالاءمفو ىاشطأ نع هتياورو هنانغ عومج

 الونلا ىطمأو ايلا معا * لجرلا ءادقلا "نات كلا
 ريتا ال يآ لاق ف

 )ةؤ١ا(

 اليدح هيذحاو لئاو يب د هسارفا ونزع ين*ا" "لو

 اليطي حو زغااىفموقلابب »+ وبال 2-52 ءاشنا 57

 هلوق مره حئادم يف ءانغاا نمو
 م

 منا مدا ول مهام ةربغو ن ممبلياسلا لاقدكاو ييَبع َّك 3

 مظنلا هتابر هب ناخ كلسلا يف * قاق واول وا ةركب ىلع برغ

 ممالاو مهروزأتنك دصق يأ مأ مهنأول ةلسانهه امو هريغ مهىأ مها هلوقو داو ليلسلاو اعيرس !

1 

 ع

 ياو 5

 هعومد هش ماظن اهدحاو 1 مظنلاو طرا عطقم| ا رفدسلا ١ ىذلا قاقلاو ديعبلاو ا رقلا ناب ْش ١

 نع يل ولا ىلا ا لهر تاكد هلا ف تادف 3 برغلا 6 ا م 2 عطقشا ؤاؤالاب

 كلامل انخل اف نأ سنوب رك ذو اضيأ انْ اهف قحسال نا ورمع رك ذو ورم
 نديم / 2

 نهددمو حججدم نيوقأ « حملا ةش الا ١
 رطقلاوخرلاىفاوسيدعب * اهريغو اهب حايرلا بعل

 رضحلا ديسولوكلا ريخ * مرهيف لوقلا دعواذ عد
 ردا دل روملا تك # رش يرسل 0

 ' ىلعهةساب ةضوف# رطقلاو لاق حايرلا ف تاميفاوسلاو نواح نيود ريشا سن قل لدحلا ةنقلا

 ' # بر ُْض ردح #* مهلوق 00 وهو ةرواجحا ف برعلا هلق اذهو هل قاوعال رطقلاو حايرلا
 ع

 ا

 | ور همسأ رمت اء لوا ليش هيفو هسا و همانع داع ةياورنم ا بناس تاربآلا هدهيف نع

 | مادقلا زاحل ا نايق ن* يو لاق شد> رك ذاع ةيسو الا كك كا هريغةبسأ و كايعم ىلا ةناننبا ظ

 ةيراح يبانب ناس حد هلوق امهو سو الا[ ةالؤم

 سس وص
 2 0 لقتل ىرابتلا لس نم رفقاو *« ىاتالداكدنو 0

 ولي امو رعام نع رياكص  لعإ + ءاسناع ناك يماس 00

 رامماعادملا ةسساه تيححأو تضم + ةجاخل اول 0
 زارا كبح نع داق ىلس 8 هدنع ألا كد 0

 لراس طا[ هن قودو يسحع + اندم حا
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 اوه

 لمقلاو مداقملا هيف تقحس امو * ين» نم لزانملاب ًادهج تمسقأف

 لفط ينج رعي نا الا قدلا ىلإ <" تادال 2 رحفلا ناحرال

 لخبناا اسهبانم يف الإ ٍسرغتو * ةحيشو الإ يطخلا تبني لهو

 0 تمحأو 0 ف ص ىلع ا 00 ىلع هلوقو لخالاف ىوربو ناهد لكلا 0 /

 اا الو ةئبسو ةسار_قحس لاش تقلح تقدس لالا ىلا مود ريس تي وأتلاو الي 2 7

 000 ل ةددعوأ لاقؤرمتل | بيغملفطلا لاقيو لالا لفطلا لاقي لاق لفط ىنحر دي 0 -
 | حامرلا ن مالا ١ افرت نيرحعلاب ةريز> نم مو طخ اىلا اهيسن حامر يطخلاو ريديحتلا رانهداقياو ا

 | والاؤ ل مولا م هاربا ينغ * ضع يف هضعل 'يغثا لو>دجوشولاو ةحيشواهدحاو انقلا جيشولاو ' ١
 ا ا يو ا ول ا

 4 را 4 2 7و 1 :

 نماثلاو ا 0 || يفاضيأ م دار 1 ىنعو ور“ و ىماشطا ةياورن م رت :!الوأ دا قشر 2

 2 / شيح ( 07 الهر فينح ن 5 0 0 ال لا ا

 2 هلوق امره 00 ءانغلا نمو ايروذام 0 2 يفمهار,ال ا

© 

 تس وص

 ميدقدبع(1)هلا- اوافع #*#* ميرال ةمارب لاط نأ

 ميرغلا نيدلا علاطتب مك ىعءاتشل ت الاخ ئفلاظت

 ةادخالا ندوه 0 0 يفو انهه سرد افعو ورك نع رضصلا لقت ينان نامحد ع 3 0

1 1 0 1 
 الق ىاهملا رصن نب سيحو يره والا زبزعلا ذيع نيدحا ( ىريخا) كلاتح عج تالاخو 8

 0000 ا ع جر

 2 ريهز لوق باطألا نب ع 0 لاق ليضألا 0 هربدح ف ياوملا لاقو ة هيد رس أ 0 ل ا

 ه4هحدع نا 0

 ظ
 روسص ا ماحرألا كا ل د اب تمدس نا 0 تال ا

 ظ
 0 ا كرف ككارأو ظ

 ا
 ١ ند ند تادكللا قدا 1102 ف ام كلغ ىلا

 ركس ند ريدا كود كاقليإ #7 الو تاكداغلا نود ركسلاو

 ا | حدم ضب قدشنأ مره داو ضبا : 0000 1 ل + لاقف أ

 ءاطعلاهل سحلا انك نا هللأو 0 لاق لوقلا م 5 نرخ | ناك نأ ر 3 3 هك ا كابأ ريهز

 : هحدمال نأ ا طل 3 امره نأ يفخابو ( لاك ) ١ < ليلا ىف! و 0 0 بدد لق ل مو ا

 ريهز ايحتساف 86 ا ةدءلو 1 اديع 0 الا هيلع مجال اليحا الا ا ا الأ ريهز ١

 بشقح هاكاحو عورزو (50) ظ



 ياهلا يورو تينثتسا كريخو مره ريغ ًاحايص اومع لاق الم ىف هآر اذا ناكف هنم لبي ناكامت ]| ٠
 ريهز نبال رمح لاق لاق ه.5, نب رمع اندح آلاق يلوملاو يره ا ا مريخو أ

 املي مل امره كوبأ اهادك يت قاالالا نكل لاق ىهدلا 0 كانأءره اهاسك ىتلا لاخلا تاعفام

 ا اا 'ديواوبأ ( لاقو) رمز تان ض-١ ةلاقملا هذهم تيطاخ ةشئاع نأ ىذدع نب 6 7 رث د دقو هدا

 3 وف لح هلا ةقيسإ 0 مى س ف ريهز هيف قيس 0 ا 5 ! 3

 اقل ىدنلاو هنم. ةحاملا قار * امره هتالع ىلع امون قايا نم

 انو كانقع ادبو كولما جاني عا املك ارم سا 1
 اقتَط هل: هنياكحت ىلع # اهواثب قحاي ناف داوملا وه 0

 قيس اص نك امدقام لش #2 لهم ند اكلم لع هاقيمسإ وأ 3

 تيس يسب ناس س سس سب يع

 ناو نب كلملا دع "1 ينئادملا لاق لاق ةيش نب رع انثدح الاق ىلا لاو يره وللا ) يئريخا 0

 هلأ و نم 3 راح يلا ١ راق 4د 0 ع 0 ند را

 لذيلاو ةحامسلا نيلقملا دنعو * مهري نم قزر مهيرثكم ىلع

 4ه>-دمو هفصو آلا أرقف الو 1 ع هز مهم 3 6 لاق مْ لاق ةفاللطا 0 ىانلا رومأ كلعال نإ 1 1

 نهر ل وق نافع نب 00 0 ينالكلا دايز 1 لاق ينارعالا أ لاقو 3

 5 سانلا ىلع ين ان طاح 0 * ةقيلخ نم "يرجأ دنع 3 56 امهمو 7 5

 لاقو لاق ىانلا 4 تر تدب فود قى ادب 0 الحر تا و قد صو م 0300 لاقف

 ٍِ ينئادملا ده ن ٠ ىلع لاقو ) لاو ( 4 مك ص ثدح ا 506 المع دع

 اك ني

 0 ىلص بتل
 نإ هللا كيع هةا لق كعا ا وج نب كلملا ديعلا قل ريد فارل اد ل 5 ا 3 0 ني 01 ؤ 1

 ظ َ
 ١ رهز رد هلللاةو 9 ّط هيو اال َْق كف.يض 0 ا روزملا 2 نينئمؤملا ريمأاب امون هل 5 3 ١

 ١ لاو 4 0 ماش || لها هدم دعو 4م اع لخد اذاو 4م را د رقع هيلا لخد اذ ذا ناكف ريب زأا

 ْ لوش ثيح

 | ووو نال اعد خه موق كدالب ف ىرقف

 ٍ ْق اطاق هاو 3 دصق ند تديلا اذهو هأ ند هاو خف ةئيدملا 3 عودرلا ف 0 أ 2 ١ ١

 اطوا نافطغ ورغل كد منا هغلب دقو مك يف

 2 ا 0 #3 0 0 ىف _كبيبدل 0 أ الأ

 | ريهز لاقف ا 0 ريهز 4 6 / مف تا نب هللا دنع 5 1 5 يفب نم نسا

 مش كة ا ذب اقامشا اقودوزو د 5 خر 7 1 كس ا
 ظ آ نان يورو (؟) كولملا الات يورو ١ )١(

 ممم ص سس ل ليسا



 امف لولي وط يو
 كدفانتب تلاحو ورمت ل)ريديف # دسا يغب يفوح تالح نيل

 كدولا (9) ةفيطقلا سند قاب * عذق قطنم ىنم كنينأل .
 كيا اردافلا نا كف رب كلذ ع ةلويلع بست الو ارانب :ددراف
 اركان قع دعا نوولا © يملعت ماوقأك نكت . الو
 اوكرت امل اودنراو رشلا ةفاخم * مههصح قح نع مهسوفت تباط

 هنف ينغل امم ةديصقلا هذهيفو
0 

 (م)كرشهلبصني ممداوقلا شير '# 50 عفسأ اه ىوعأ
 ككسص الو اهف جهال ءادرج * ىنامحم يملا ماما نوك أ دقو

 يوعاو ضنا يوه لاقو اها يوه يممصالا ءاورو رقص اهايا هفصو مدقت ةاطقلا ينمي ا ىوحأ

 آ0 10 هل بصني | هلوقو هل قنا وهو ريشتني سيل ضعب ىلع هضعب. هقئإر قرطمو يفوأ
 وقرعلا كاكطصاككصلاو نيذخفلا نيبامدعابت جحفااو تامدقتتملا رشعااءداوقلاو لاذي مو دطصي

 000 هز ىلا مالقلاب ثعب رععلا اذه رحلا دعن لف لاق نيتك رلا يف سانلافو باودلا يقنن
 ريهز لوق دشنا لب

 واش مهراعش يف ىداني * ه* يح ساةلارش نا مع

 راعم(5) رياةحيتم رشو * هوعددرل هيسع الولو

 * راغم دسم هناكظششا * هيلا ؟ٌوان تحمج اذا

 راطق باقبآ وهو اهلا * ديعب نم ودبي نيحربرب»

 كلذ دنع ريهز لاقف مماع يبأف هللا هب لسرت الو هلتقا هل اولاقو ا هءالق هيلع هدرف

 لولغم ريغ انانا اراسي نأ * مهلكءاديصلا ينب كيدلغابأ
 لومامدهعلا فو لآ حيو *«مرك ىذد:عنكلوناهمالو

 ا[ لاق تلف ام لب اولاق متدرأ ام وأ تلغفام حلصا ام هموقل ثرحلا لاقف ةديصق يهو

 مهلزئمونافطغ نب هللا ديعينب يف اوناك هدلوو ا ًاريهز ا ينالكلاذايز د1 الو 0

 فوع نب ةرصم نب روف ىف نم لجحر ىلا جوز " ىماسوبأ ناكو ةيلهاجلا يف هذ 5 زجحاحلا مولا

 |0008 كو واسوأو اريعزدل تدلوف اذه رابوبأ وه رباغلاو 'رباغلا هل لاَغ ناسذ نيدعس نا

 رو ريهز ناكو مهحدميو 0 ةارس وب وعشق 0 ريهز ناكو محد يتب نم ةأسعا

 نب ديعس نع ةيوارلا ديعس نع ةيوارلا دامح ير د رولا اقورع ءاماح لالا يا اذ

 ا مع هخأب ناكو نايح نإ ملع ىإ 0 2 6 تدب 5 ع أريهز نا هغأب هنأ كادعرس لإ 1

 بسع يورو (5) كييشلا يورو (*) هيطيقلا ىورو (؟) نيد يف يورو )١(



 ا ٠ 01

 | 1 و مجكرت الدوم رثدأو بلغ نب ىلا نافامغنبلل ديعيتب نم لجر ناكو ءارو ءارو نم

 ىرخا رق مث هياع اودرف ةمم رمقف ةيماقملا الا ينأف هنعدوبنف رامقلاب ًانلومالجر ناكل

 نوقتي ذكيح برعااو ريهزولا هب عنصام اكشو عل تطل لا د مْ هياع اودرأ و

 اموق يئاحط ةبوقمب هللا ينبيصي نا تفخ الا ءاملظ ةليل ىف ت>رخ ام لاقف اديدش ءاقتا ءارعشلا
 هلوق هب مهاجم يذلاو لاق مهتءلطظ

 ءاسلاف مداوقلاف نميف * ءاولا ةمطاف لا نم افع
 ءامسلاو كدب حيرلا ا مع # تاي .م نثاهوذف

 ءاقالا 1 ةلومشم ا *يجأ اهات اهتاح

 ءالطلا ام اعم : ف ناعم « ابق ناريستلا دبا وأ نك

 ءابتا هتحالح تلاظ ناو * "يش لو اا

 ءاقن الب نيدحاوا عوامل مارك برش للعود ال

 # ءامومهدول> هب لع ءكنوترس

 ءاملا ليسم ناك اذاوب ورم 0 لاق ءاثيم عمج ثيملاو نافطع دالب يف مداوقلاو نمو عر ءاوحلا

 كني ديري كلامش نم لبقا ام مئاسلاو رطم انهه ءامسلاو ءانيم يهف هيث“ وا يداولا فصن لثم

 ماس !|لاقف حرابلاو عاسلا ن ءاةبور نا بييح نإ سوي تءوس ةديبع 5 لاقو هدض حرابلاو

 هتءطقأ ذا يداولات 1 لاق. ىعمصالا لاق .يدفنايزيحاو ةعاشم كالوام حرابلاو هئمايم كالوام

 غافر الا ناغلاو ضب لبإ احلا ة.ك>ولا دب 0 هيزواحتف هيف ترس اذا هلزحو هتفلخو

 ثمل 0 ادعسلا عم تناك ا نايعلا حيرأا نم هلا كافكا 1 ةعيرس ةلومشمو نيغم اهدحاو

 هذهف م ذلا ىرحم كلذ يرجاف ةعيرس تناك مهين نال ىوللا يف ائهه ةلووشم لعحو بهذ نا

 قا 2 ل را رع ف ةايسلاب لوا“ الفاس عباسلاو يناث |او لوالا يف ىنغ *:حنسلا

 ىطشوا لاك يا ىذدهلل هقيزا:نترح كاتو لبق كاي ا 0 ةال نأ ىحدنإ لع 5

 وهو رعشلا ىلا فيض ريهزل سيل تيب عم عبارلاو ثلاثلا يفو
 ا و ماقس هرك ذه نم يد

 هدو نما نالوا " ذ اهارح ىف يطسولاب لدا فيفذ ةنالثلاتاربالا هذه يفو

 لاقو هتانغ نم هيف كشيال لمر ةيواعل سماخلاو عدارلا يفو ةقئاع نا ىلاو حرس 1 يآ هيفي

 نا 4 دامح نع ىلصوملا ق>سا ربا اذه ضعب 1 دايز ل ينثدح ىنأ عالا نا

 ابجعم ناكو هلا امطقنم ريهز ناكو يماس يف ينأ لاخ ريذعلا نب ةماشب ناكو لاق هيبأ نع يلكلا 1
 1 ل كلذ البا ندف لالا اوريكم ناكو 315 هل نكي لو أدعقم الحر ةماشإ ناكو هرعشب

 اوزغي نأ انا اخ نا ا سانلا مرح ها ناكو ملول نافطغ يف تيبلا اذه

 كلذ لجأ ل ةمواضفال نوءسبش ام لثم هلاومسق اوع>ر اذاف ةيأو نع ءاوردصو هوزاشتساف 8
 . 5 مي رو وحج كوع ىى عا

 ىبب نيبو هدب لهأ 2 هلام مش لمح توملا هرضح املف هنامز ف نافطغ 9 ناكو هلام مك د 2 ويب تضليل اي ل



 كلذ لضفا كلت ءق دقل ىخا نبا اي هللاو لاف كلام نهىل تمسق واهالاخ اي لاقفريهز 2 وخا

 ا( 0001 ٠) كج نأ نمو ةماشب هل لاقف لع هن دعت كفكف هتلق ام *ىش رهقلا نيهز هل لاقف
 00 1 اذهل رعفلا ىفا 0 نا ب لات لع دقو هني نم, تكبح كلن يو كالمل

 م يذلا وهو دي ىعاش ةماشب وتامو هلام نم اميصن هاذحاوينعهتيور دقو مم 5 م نافطغ

: 6 
 دوؤاولخيبلا نيب توفلانءاذام # اعط ىنتمطق دقو نب 0

 دوعلا نيل يناف نيطباخلل * 000 ا

 ىفريهز اه 1 ىقاايفوأ مأ يبارعالا نب ما لبق هو رصنب 0 0 ءانغلا

 ريو ا كمجلا عر 3 ةأسعا كلذ دعب جوز 2 1 اد زوا 4م 0 كك رعش

 (يفلاقف مدن مث اهقلطف هتذاو كلذ نم تراغف

 كلاقلا ا را ير تا عسب توام اول رحل
 ل يفوأ م 10 ف | يطع تلا دقل

 يلادت مو تاذأ روص يدا * يلو الف 5 ذآ ام
 كا مااا تاذلا نم ماين لاو كن كر

 ريهز ىلا لجر يدها عملا نع ةحولا لج 0 هل لاَ نا ريهزا ناك يبا ىعالا نا لاقو

 001 رام تل !اقف ةأتنلا هل لاش ءاع برعلا 0 8 هلاسرف كو ىفلا امهسيلف نيتدرب

 ا( | ادناو سرفلا قتعو هقنع تقدناف- سرفلا هب رعقااس رفالو ندر الف واجر لك
 هين رب ريهز لاقف ظ

 مئاظملا رومالا اهق ءاطخلأو « ةطيغشدعلا نم قالالجرتأر
 متانغو هل ماوعا ةمالس * تعءبونو نون اهف هل بشو

 متد كلذ ناول هطيغت #* هلو رظني اروبحم حبصاف

 ملاح تزل انقا لل 1 هدنع سدلام مايالا نءىدنعو

 : 3 س ةءاثنلا موب ىنعار 5 * عجاشب عار نا اهون كلما

 ادة او |نعاش هلاخو انعاش ءونا ناكو هريغل نكي ملام ر ءشلا يفريه زا ناك ىبارعالا نا لاق

 هرئرت ةلئاقلا يصو ةىعاش ءاسنلا ا ن.رعاش ريو 6 انياو ةىعاش

 راضتلا الو معلادقع الو * اش تارا قوت ىد امو

 رضخا افزخ هقنعيف قاعي هسفن لع يح اذا مدحأ ناك راضفغلاو

 راذحلا ق> دقودب قاسي * ل هت ذك اهإ

 (١)رادق دل لبق نماك * 5 مالا نك هانإلو

 سومأق ها ةقانلا رفاع ةكملاش 00 ماعهك ر ادق )1(
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 لئاقلا وهو عاش ريهز نب 0 برمضملا هنأ ناو ْ 2

 قراطلا ل تاادتلو بءدصم نع 3 ةيداص يو يبس ماا يفا ا

 قالا كلذ ائيِفو ريهز ىدح * 0 لع ىذا 3 هيلع اوعر

 قلعت 0 ديو ين ذا 5 0 م رمسم ق حو كولملا ع ْ

 | مهدسبأو . |رعش مهن د 1ع 2ع | اريهز مدق ن م لاق مالاس كب 20 ع ةفياخوبأ ) ا 27 ؛

 ناو د واما يامر دكر ل حرفي اوت“ ار اراد و ا ورا جا نبع وانا ع

 7 دعا 7
 5 كييف تل نجا يركب يي 7520 4 ىو كي جونو لا عا وكرر 0 شا 424 رف 2 يب

 نأ كان داس ع4

| 

 مهزك أو حدملا يف ةغلام مهدشأو ظافلالا نم ليلق يف يناعملا نه ريثكل .مهعجأو فخحننم ْ
 1 نا ريس هزا ناك لاق ل ع هسا ع داح نع د سس 00 ) ينربخأ ( ه روش 1 7" 1

 هر ا هّ:ماللؤ أديدش اع 0 بذا هع ع ل 0 0 7 تا ريهز نب 3 1 0 ناكو ماس لاش ,

 ' لاتف سانلا نم كريغ بصي هنآك تلاقوا

 0 0 0 ف ف ءأطخأو 2 ةطيغ شدملا ند 5
1 

 ا 21

 ند كفروا

 نك د اينيمتا ب“

 ملا كناف ال-بهم هل تاقف #* هدنع سلا مايالا نأ قو

 ملابس ةءادجلا موب ىنعار راك # ع هجاشب يعارت 00

 0 ١ ؛

 ملح لاَغ نم ىلاعآ فكو #* موري تناو مرصت 5 تف

 مود دودصلا . لوط ىلع الاغو 050# عراذلو دودصلات تاوطاق شدد

 ١ مرصت مل لوش ينارعالا نيا كاف تلاحم هاو ةئكر اذا 'ىثلا نع تقنع ليووطلا نفذ ةظو ف

 رعشلا# ة ةرورض اذهلاق | اعاو هتاطأ يأ دودصأا ت ل 1 لالد 0 تمهرص نكلو تاب مرمَح ِ

 ل 0 ءاذ لاو ىسعقفلا كيعس 5 رارغللا

 )نب ورم نبفيرط نب سدقفنب نازوهنب مثالا نب ةلضن نب دلاخ نب بيبح نب ديعس نب رارملاوه ||
 راو مأو رازت نب ريض»نب سانلازب هرم نك ع 0 نادودن باغت نب ث رمخا نب نيعم

 ١ اوناكو همع رقنم نب بني هلام مهنم لتقف نالهثب صاع نب :ىلع زاغأ يذلا رقتم نب ناو 21|

 : لوب كلذ يفو مسجلا ل رمصقلا طرفم اريصق رارملا ناكودولتق

 دحالا ىدحأ ين اورآ انتسأ يت * يملا باعثلا رد

 دقوملا ا كرا يهرب # دتعم حالس اذ اربزه 8

 اماقو يورو 00
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 قدح لمح لك يتشلا نا # رواسم رعشب دعس وب تنقش

 هيف لئاقلا رقاسماو

 راثلا نم ني يبر ناو * دك نءيمأ نأ ينرسام

 رانيد لاو كل * مهذب نه يلو>وز مما و

 وهو ةديصقلا 0 م لاقو بح سأم ءأا ةاودلا كردي مل هنأ لبق دقو نيتلودلا يمرضخم ل 1

 مدس نا رارملا نأ ني فوكلاو 5 نع يبارمعالا نبا نع سيح نب دمحم ( ركذ ) سوب

 ظ عدلا نهدشنيو مهءاسأ ثدحم ع مك يك تماوف سيع ينإ ند 0 ناهح كا نك
 ىلع تفقو يح ءاسنلا دنع نم فرصنا مث نوظعي هلانإ ونعم ءاملا ىلع نوعمتجم , مو هللا اورظنف

 ارطاسأ 011 اعانلاقف رمشلا ءامنلا دكني رانا 1 لك تنقعرا ا هل لاق لاحرلا |

 8 ىلا مهدنع ن“ فرسهناف هريصب اورقعو هوبرضو هياع اوموف ظباغ ا يرحف

 كوم سقف وذ تأقفو مهومزوف م هواتاقف سع ين اونأ َدد همم اوك رف ريا مخ تسأف ن قف |

 | اوظاغو ريعإ يتم سبب هةر راد اوفرصنا مث الجر اولتقو انيع س كا

 يخحابرض كرتأ مالعف | مح سدع تفوتسا دق لاق ر ارم اجا دمعت ردب نا م ةيدلا يف مهبلغأ

 '[ملللاقف فرضنا مث اهر ةعف أمضعإ ئه رف ىراا نقوسع يب *ل الا قد جر هلمح رقعو

 اهجوتو اهادرطف سبع يئيا لبإ ىلع ار اذا ع امرا جرت نكلو !دننم عئقيام هللاو هنا

 أرملا هل لاقف هلحر نع رد ردب ةلحار ناطب عطقنا قي رطلا ضع يف اناك ٠! لف ءاهتا وح 8

 0 نع املف اراس مث هيلع يبأف انلا ىف ل اءالا 0 0 كا ا لاا

 هللاو الو رملا 5 ه نم تربط دق 8 | آ لاف رت دع ١ معا و طل ضرع

 ةقرف تدوعف لبالا يلط يف 5 سبع تقرفتف ردبب هيلع يبأف ادبأ رفسلا 0 نك عج رام

 ْ 41 اهوءفر 8 اردبو ذار 1 10 2 عاب ءامشب لالا اوفداصف ءاع ىلا ة 4 رذو ىرقلا ىداو 0

 اسحو انرمضف ةندملا ىلا هوخاو را رارش 0 عفرو مهلا دل لب الا ىلع نسحع تام تف رعو يلاولا |

 يف لاقو هال نارك يرصتلا هللا كيك ع نإ داو سل رو 5 نم 2 22 ا ن.حا ُق رد تاق

 اردب ا لاقو هلي وط يو * مورمص تنأو مرمعت لو تمرم ها# هساح

 يردبامو كيلايراسل اردقلو دآ رب ريصلاو لادا ى هوقلاب الأ

 3 ىلعالإ 3 ىذللو + هريغ 1 هاك يذاو

 لأ نا أو لانو جا تف مع بيغلإ كابو

 اف لوقي ةليوط يو
 رجا تافاعسلا نيب تر حاريطو # ينملاو رداقملا هللا لاق الا

 قىرجز الو فاد انيعا ىغأ افت ر>ز * ام دعب ةفايعلا ىدكت لتاقو

 ير# ا اق 1 تناك لعن راكم د تدضفو ءاوثلا 0 دقؤ حور

 ا رامالا و تامداملا ظيراعللا



 هنا نعدامح نعى نب نيسلعا ( ينريخأ:) نإللا رابغأكاب اياقلا راغالاو اكسمد راعا 1 ره 1
 حطبالا ةيحانب نا اننا كج رح كاناراو نأ كا نب لساو نع لحريتندح لاو

 ( هند

 رتل و الو تا ا الو د هشاشن ردي كاع ل وهل امو

 ريغلا ام ءا.كنع يدحا وأ اذا 0 ةردع> عزاعز | نك 0 ل

 0 4. 0 رحخلاو باو طا هدب دشيأ| عزامزلا

 مالا يذ دنيا ام تل دضلا يرق م "تاسع اين تن( كوت اذا

 هدلا ةراغ مانا 1ذا نمدف .*. ةركجت اوين نإ اعاد
 رس ند زاد ند كاسرلك لع © هدو لان يرانا سس اذا

 ردب ىلع يدش تفولاي هبات امل #* فراع لّقام دعب اردب ا

 يرد ىلع للهساف ينبع عمد تن نص

 ريخاو قئالخلا بيط هركذ ىلع * ينح.م نكلو ءاكب تنك امو
 * ةرطخ 00 ترطخاذا

*« 

 كوش ياي نا ال وسو ع نفاك 0 3
 نإ

 د

 يل
 ايدحف :قادييت نإ كل

 ةواسإ هنع سيلا ىنافش أولق

 رطق- قاقاي . ماجستلاب نيناوع

 ردعلا ن 9 م. لدا لب ال اعرذغاو

 00 نمأيلا دع نيروبي * ماكف يناريديف نأ 2
 ع

 عاش 5 ع هيلع * حطب الاب اكرابىد وعق اذه

 ( نر داخلك دح أ ينام اف ىلأ ىلا مب تفرصنا يت نيلدعلا تحبتف !«هللاوف اندعاقأ عم

 قادر هوم 5 نر لاق. ه2 م يأ ن 6 دامد 1! كان 5 ع 5 لاق يع ءالعا ني ٠ ا مشاه

 رد ناكو نيصل ردب هونحأو ديس نإ رارالا ناك لاق نيدقنب ور ريبز 201 دحأ يريزلا

 اهد رطف نادود نب م مع يفإ ضب ءآ دوذ ىلع ردي راغاف سانلا نع تاراغ نيك و ةق علا 1 أ

 ايي ط رارملا درطو هسد ةنب دما ىلع دئموب وهو يراانايح نب ناَمَع كار عفر ا

 هدم نحدلايف 171 اق لاق 0 نايح كب نال عرف ههرببو 1 ىرقلا يداوب اهعدب وعو

 سيلا يف وهو رارملا ل اقف 1 ا ا ىد ندا يفردب ىلا و 1 ا تافآ مْ 1

 رفعلا عزاب ىلا: لح ةيشع # اهيرد هلا اك

 رطقلاو ايطار امتي < ةدضس اير 00
 يرشام قبلا ىلا ر ظن كريب © اقلطأ ةفافلا نحب

 ال ىغش ال 5 # 2 دّقلو 1 دمحأ المش ناف

 رغقلادل لايف سيلا صاب اًقيقر ىنادجو دويةلا يب رتقرافوأو

 رحفلاحضو ىرب قف اهعوقتب ان ةلذه ا 0 اذا ا

 ( عسات - يقافالا 3 76 )



 يتلا ني ان“ رصس#ساو رب 1٠١ فر ل ل ا فرح رجا تاس

)١٠ 64١ 

 كلذ يف لاقف اصعلاب برضلا ىلا

 تكس وص

 000 عوفكف وإ را 21 3 3

 كيعش نرد ناكو ىلا نا 0 رصنلا ئرعع ُُط رمت اب ند نيدباا نده فق قدسال

 كوش يذلا وهو اىعاش ا أ وخا

 20 سس 2

 مهه هب نابتو يما يدإو © ةدرا حرا ىف نيح اذا

 ماد مويقال اذالا>ح رلا يفو د# 0 ْق ما رك نومد تح

 (١)وم يلا ايحومه ديزيالا # مهرك ذأفموقن ه ةاعامو

 , شدد رك ذو كفر فيقخ مل هقو يلا نب 0 رمد نءلاو رست حاب لة ا 0 نبذ ءانغلا

 ياشولا نع و لق ريعشلا ند ك0 نا 0 هيفو ا ليقُتلا نا د

 جي /

 عزاوت كيلا ديا ع 0 » ةنيثم لا.ح ىف ندع> فيطاطخ

 ظ عفان ةءارباا دنع ىناح الو * ايذكم ىنع نغذلا اذا تنك ناف

 ٌْ ا 00 انمزاو * ردم وه ىذلا ليالاك كناف

 كيلا 00 طا ىف ينأك ىلع تردف تأد كاتس ىذا كود للاوطع مك نه هصوىمع

 يأ 0 000 0 ىأ ىو »هلا 2 0 كا 7-0 0 الو

 500 0 0 1 00 ند 0 0
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 ظ ثلا م6 هبسنو ةغلانلا رابخأ 2

 ظ
(! 
 ظ
 ظ
 ؤ

 دهس نئ فوع ن هلم نب طبع نب عوبرب 07 تانج نب با.ذض نب ةيواعم نب دايز همس ةغاتلا |

 15و ةماماألا ينكيو رمغ» نإ ناليع سنق نب كوس نب نافاعغنب ثير نبض رغب نب نايبذ نبأ |

 ندلاقارشالا 1 وهو نب )0 نؤُش 6 ملأ تخرب , لد د هلوةلةغبانلا ب 1ع اعا 30 ةياورلا 1 :

 ةرورضلاال حال ريمضاا لصفيف هيف داهشتسالا ين ىلالاق هيفلالا دهاوش نه تيللااذهو )١(

 عقوواوديزي ريخالا مه مه عش را يزيربتلا ا لاقو ىلا !.ح مموديزي الا لاقي نأ سايقلا نال

 ألا راضااعضوم ىهاظلا عضوي كنك "لا 23 مموديزي الا لاقيناهجولا نال لصتملاعضوم لصفللا

 سهاظلا عضوم رمضملاو |
 لاقي نم فلتلاو فلتؤللاىف يدم الارك ذو ها الجر راصيتح رعشلا لقيمل هلال ليقو (9)

| 
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 زيزملا يع نينه 1 1-2 ا 0 1 0 والا ةقطلا نموهو مهْنم 00 0
 كيرش انثدح لاق. مهن وبأ انثدح لاق ةرش نب رمع اندح الاق يبهملا رصن نب بيبحو يرهوولا
 لَوَم يذلا -نم نافاغض رشعماي رمح لاق لاق شارح نب يبر نع يبحشلا نع دهاجم نع

 نونظلايب نظأ ف وذ ىلع 3 يناس اًقلَخ ايراع كّس 1

 انتدس لاه ىف 7 د ةرالد نيو دعا ينرخلا ا 3 كاذ لاق ةغبانلا ان

 نع هد> نع يملسلا ند<رلا دبع نب يسع نع ء نه رلادع نب نعم ددح لاق دانح نب ديبع |

 لوي ىذلا نملاق نينمؤملا ريمأيلعأ تنأ اولاق سانلا رعشأ نم رمعلاق لاق يبعشلا
 دنفلانعاهددحاف ةيربلايف مث * هل هلالا لاق ذا ناماس الإ

 دمعلاو حافصلاب مدن نوئب * مولتن ذادقيفا ن1 1(1)ريخو

 لوي يذلا نفلاق ةفباتلا اولاق
 نونظااين نلت ف وذ ىلع * يبا_ت اقلخ ايراع كح

 ش ' لوي يذلا نق لاق ةغبانلا اولاق

 اعدم ءرما كلا ءارو سلو »5 ةير كفل كر
 تدكادأو نعال اولا كغارل # ةنايخ ىنعتغاب دق تك

 بذوملا لاح رلا يأ ثدش لع. * ةحاندل اخأ قيام تعلو

 همصلا د 2 اتدحلاق هش نإ رع ايدج لاوادلا ( !نريخأ > ِثرْغلا رمشأ وهف لاق غانا | .
 ةلثم رك همت رمت دنع ردعلا رك ذ لاق يعشلا نع ةدْئاز نان رم انتدح لاق ثراولا دبع نبا

 نع ندا رياهللا دع نع ينئادملا ن 0 نب ىلع ينثدح لاق ةرعاتدس لق دخأ

 نئاع نب اناقف ردح الا 0 لاق سايع نبا ىلا لحر ماق لاق لمؤملا يبأ نع بالا نب رم

 لوم ىذلا لاق ىلؤدلا دوسألا انآ ان 2
 ظ عس ١و كتع ىاتنلانا تاج ناو يرد. وه وه يذلا ليالاك كناف

 هللاددع نب ريرج نب كبرشنب ريرج نءيلا ىلع تاق دامح لاق لاقى نب نيسحلا ( ل

 اورك اذ ىاثاا نءءوادلحو ةضود ءدنعو ناسازرك نهرلا 2 80 دنع انك لاق ىلحلا

 هلوق اودشنا يف وح ةغباتلا رع

 عساو كنع يئأَت كانا تاك ناو * ردم وه يذلا للك كنف

 لعاالا تاكل ناك ليغو اذه هلال وه تيح ناذعلا ف يأ ىدذلاام ة رص يبب نم خيش لاَقف

 عبارلاو ينرالا نايدلا نبا ةغبان ثاثلايناحصلايندعجلا ةفبانلا يناثلا اذه جاوا ةساع ةغبانلاهل

 وهواشيا ينايبذلا ةفبانلا عباسلاو ىناودملا ةغبانلا سداسلاو ىونقلا ةفبانلا سماخلاو يفاببشلا ةغبانل
 ا 40و يأت || ةغبات | ٠ نماثلاو 2 37 نا ؛:نانو 2 نب ةغلاب 1

 سو ىورو 0

 ١ ل ها طوس ميس, هو مون 2 سوا وو وطوجسوج امسح د ون حصل رو ب عبجم ووجب وو نجما اج يجوب , تماما دو جا تا ا م مس ب جل



 )ذه١(

 الآ ال دلاج مال لاو دنحلا ىلا رظف اوك اف ةننقااكلذ كاقو ةريملا ر م

 .لاق امم راك اوفا محاص نياع ام نامعتلا ن ٠ اونياع ول نأ هللا مقأف ضيراعالا ءالّؤرغ لوق

 بخ الاق 0 21 ا رمهأ 0 تايد ) را ( نردعا 1 عمسلام أولاق منكلو'

 |ةفباتل برضي ناك لاق .بيرق نب كلملا دبع ينثدح لاق ىعيلعلا ركب وبأ اندح لاق ةبش نب 7

 مم ” يدغالا 520 نم لواو لاق اهراعشأ هيلع ضرعتف ءارعشلا هي 00 قوشإ مدأ نم :ةنق

 1 كك تك ور<# تا 0 ا 6 * ءازعشلا ا 4 3 0 كا ْ

 ران 5-5 2 ا ما ديلا والا رسب نأو

 نال ولاَقف ناسح م او نسالاو نا َر هذا كنا اقل اه 1 يندشنأ ريصنأبأ نأ الو هللا و لاَ |

 كوع نا ند .ال أ يأ نبااي ةغباتلا هل لاَمق كيبأ نهو 6 عا 3

 عساو كالا 0 ليللاك كناذ

 : 03 عزاوت كراس ا « ةئيم لاح يف ندتح فرطاطخ

 انثدح الاق يا يملا رصت نإ بنيدعو ىرهو وطور ءلا دنع نإ دا 0 هلوةلناس> س لاك

 ا ار نالف لاق لاق ءالعلا نب ورمع 3 انتي كف“ ىعمصالا انثدح لاق ةمش نب 0

 1 دايز ننانأر كل كلوقي س ايطا 8 اذاؤ رومشلا ان ا قرات ه ا لإ ريدسأ نم اس

 لو ور اولا يعمدالا ندد مع امد لاف دا (قردل) 3 8 اع مَ ةبواعم

 يدارهارسشتن مان 010 معا 5 سرر نا الا ةنغب ان ي ىْعم ا 9

 كلملا د.عهللاةئهءاعفاحو ل ردتعاف لح رماةفهياعانا> دفن أو ره نبا كلملا دنع لعابدقو

 نامعتلا ىلا ةغبانااراذتعا نم يوري مك !لاقف ماشلا لها ىلع لقام ردشتالو نعم ناار تكا

 ا” ! اذه دلاقف اهلك ةذضقلا دقن مأ تلق هيو ما نع لق ءموف دج لفل

 ىلهايلا ركب نب ةيواعملاق لاق ةبشنب رمع انثدحالاق زيزعلادبع نب دح اورصن نب تب 0

 لول تمد فص 8 هس نم دحاولا تدلاب كتاف ا لاق ةغبانلا 3 مب ةيوأرلا دا

 1 هلوق لايم ثا ا

 بهذ مء رحال هللا» 0 5 د ةسر 1 كرتأ 5

 ف رث د هيف اهلاق دئاصق ا هيلا رذتعي رذنملا نب نامعتلا يف اهلوقي ة ةءنيعلا ةديصقلا هذهو

 داو ياب ا رصصن نب تديح لخالد ىلا هاعد يذلا عدتجلا يف ة ةاورلا تفلت دّقلو اهعضاوم

 ناك ةغانلا نا مماملعن م هريغو 6ك ع يأ ن ع 4 ل 0 روع 0 لاق ىره وبا ز رايز هلا ديع نا

 0-- 5 ةد رحتملا هنحوز 2 9 5 0 هتامدت ند ناكو هب 00 كافحناا دنع 0

 وفاعو ا ملامعل اههحورتست 0 تداكف ا اهعارذواهدس تيوس ا اهف. صن طقس ةاحفلاب ٍ مانأ

 ٠ أ لد *لأ هن امص لاقذ

 . دوزم.ريغو داز اذ نالحت # يدتخ» وا تار 4م لآ ن

 1 كا ا ا بح



1 

 ا 1

 2 ل ل اللا ا يي تنوي ا ل سلا و نوصل ا در 1-2 10 ميا نوعا اج الزهر كب دا هزت "ا علا ا

 )/اه١ (

 دع ىف ةحنألا قير ناك نأ « هب الها الو تم ارح ع
 د ناكر اناع را لال # انلكردا ريغ ل>رثلا فزا

 دصق 0 1 كح 5 باصاق ني امم 7 ةياغ 0 9

 هتياور نم صار لاما :عو رم“ 1 0 1 ار ا لماكلا ن م 3ك 8

 هلوق يلع ولا ير ف ةياسلا لوا البق قدسا ةباور نم جيرس نبأ ءانغو يطسولب لقت ينلا# |

 م طومااذه ىف دازلاو كاملا ىلع هيصأ ةلحملا نم نالممو تركسملاك ةيفت بطاخ ة همه 5 ته

 | ءاجام حاسلاو هرسايم م لل وف كرسايم ىلا كنماب + نم ءاحام حراوبلاو ةيحن درو ماس مآ نم ناكداك

 نومءاشتي دهن لهأو هنعس اون 1 دقو ةبّور نع ةديب عوبأ كلذ ىح هئمايم كال وف كرصاف و .

 مهضحب لاق أ ِش كالذ يربال ند مومو حراملاب نءيشو تاس اب معاش ب رعلا نم مهربغو سماوبلا : ْ

 عراق اج 5

 + 24 ” دوو
 ن7 ىو رسما ل لا" ولا اطمن

 ماحو د كا -:؟و تودع

 متاشالاك نم ايالاو نم * ايالاك ملاشالا اذأف 0

 ةغانلا ناكو 0 نم لاعفت باعتتلاو انابعأو 1 نعل تعني بارغلا بعت لاقي ةحابص بارغلا باعاتو

 يف هريغفءاوقالا هل نايف هيف ىنغي هعمسف ب ري درو 3 < دوسالا ب ارغلا انرتخ كاذبو ت تريلا اذهيف لاق |

 وبا لاق ينأ ىلع تأرق 5 قدحسا نب دام لاق لاق ا نيسحلا 0 مر ء عضاوم

 نأ هوباهف برش لخدف ةهاتلااماف مزاخ يبأ ن ترش ةغبانلا نايومي ءارعشلا نم : ندا 3 ع

 ةوارم غو ءاض ةلا عمس 0 رد تان هو 0 ةئيق اوعدف تلكك اتي هل

 هل لاقف مزاغ نأ قار ةءاماو دعا مقا اطخلا ,عضومل ن ذ نحلل يف كلذ هل نابو دوسالا بارغلا و

 ميد من مان هك ذأ مالحالا ن 3 * كلوق لاق كاذ امو لاق يوقت كنأ 0 هوذا

 لاق ةيش نب رع ا”دح لاق هوا لا دبع نب دمحأ انا الا هاا نرتلا لا

 الع فقأام ةهافل يرعش ىف.نا لؤي ةغراتلا ناك اولاق اًمتاملعت نم ءريغو طقراا 0
 كدا هل ديف ةناطللا نو داك ولات انهار ةلرق غمس امك هرمش يف يع ةندلا دل

 مهناصغأ ىلع مع هلمجو هربا :طفف واولاك ةمضلا تراصف دقعي تدمو ءاي ةرم كلا ترا ديلاب

 صال هلوقو سائلار هش نأوا ع تردصف ةهاملا ضءب يرعشلو ترسات درو لو نك دقعإ

 لاقو لاق برق ل 2 1000 الو احر بحرال لاق هن 1 هييش انه هيصنو ةعسال انح

 اهعارذبامه> و اهرتسو ةدرحتملانم هيلا رظلام رك ذي هذههتديصق يف
 2 وص

 كبلا ايتشاو هتلوانتف * هطاقسادز مو فيصنلا طقس

5 

 (١١دقعي مل هناصغا ىلع مع « هلاث ناك صخر بضخع

 دقعي ةفاطللا نم داك يورو )١(
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 دمسملا اعدلا ىلع لاف مر /-_ »* هب سلا لكعَر م>اشهو

 دوعلا ل اا رظن د اهضشا مل ةحاحت تالا كر آظأ

 همها 0 ْن ء يلع واب لوالا لة أ ف.فخ نم 0 0

 م 00[ لقو عدرا يف لقبا يفدرك ” رح عيراست 0 رت دف 0

 لاق ا ثدالاو دو نسل يذلا لرلاو داوسلا ةيدعلا محافلاو 00 رع مكن ردع ردع

 قىور/, ُ لحرو لدحر روش لاشو * لكدعتملا ةلدعالا ونتك 00 د نفل 0

 مالكلا ىلع ردقت مل يأت الار اضمن مل هلوقو ةرقبلا ةلوحكملاو * ةلو>كم ىتاقع ىلإ 0

 يلع ولا لو لقت فتا.ة> حيرمنرأ ها ًُْغ غن ماع 0 8 , يذلا مقسلاك ى يف اب 5 هةفادع 0 نك

 لياخلا ا لاق ىديزملا سايعلا نب لع ) امير ١ ةنان نب ور ةياور نم م قحسأ 0 ىلع ٍ

 د #دهاتلا هللأو هكدا نا اص ىل لاق 3 نب م ..طا لاق لاق يرمعلا انيدح لاق دسا آنآ

 هلوق 0 هبكل ماعاش 2 تاقال لاق 4 هك افا تلف هللأو ال لاق لع هتيأر ب كلعامو تلك

 ديلاب اتَشاو هتاوانتف سك نب هطاقساد رتل و فيصنلا طقس

 ىجار هاا ب ةرده ةغات || اهدغناف لاق ث _ الا لوقلا اذه الو ةراشجلا هده 0 8 هللاو الا

 كول ىلا صخش مل 00 ل 4 بارو هددهمو ةغبانلا نعول ا.ضغ ًةلاتماف اك ةر و اهدشن |

 هدير ام هفلعو 5 ا بحاح يم ربا ربت نب : ؛ ماصع د 0 وو مو> دم ءاق ع | ناست | :

 زدحارلا هيف لو يذلا ما هعو بروف 44 دص 0 د

 امادقالا وركلا هتملعو *« .اماصع تدوسماصغ سفن

 # امام اكلم هتامحو *

 00000 |سيقلا دبعن أن امعنلا ن نق هبه يق دس كانا ةخبانلا ري هنع 0

 مف لوقي 1 كالا عا هنأ واهباس ا ىلع اعلا ْف ءاغ الم يدعسلا عبار نإ ليورس نب 58 ردو

 دور ماك 00 وحر د 0 م ا كال

 1 0 رد“ وررب ال 2 #7 0 ا

 ةيطغ تنب يءاس نا .عنلام ا و 4 طع هل لاقي كدش 2 2 ةمازل هدل> ناكو قامعلا غئاصلا ثراوب ىعلا

 1 نبأ نع بتايح 0 نع هللا دمع 00 يفأ دلو لاق ىديزيلا 00 0 ل ) 00 (

 55 يو يي ا 0 نغطضاف هد 0 نامعتل ةضانا 0 رضهو>و 2 0

 سأوب نع مرداس نإ 0 عة نعداح 0 ىذ نب نيا ) يدعو 2 هيلع هضرحو نانفلا

 كيع نإ 0 ةءو نا نعدوبا نب 1 رنا راو اللا ن١ 000 2 تايح نبا

 لاو ناكل ناءعالا ن ٠ ةغباتلا بره هل> أ نم يذلا نا اعرمح اولاق ةميش نبا رمت نع زيزعلا
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 ل
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 (أهة)

 نب لخملا ناكو رظنملا حيف 0 اممد نا.ءنلا ناكو هدنع نيسلاح ىرشلار بط ند

 ناك امم نامغنلا يف بأ نات :رعأا ثدحعونامعءنلا ة هحوز ةد ردم لا يحن لا ناكو تا علا لجأ ن م كن م

 بفمصوو أمق ا هقكلاقف َُك روش ٍقةدر جدلا فص 4: امأ اني ةغبا ةنامستلا لاف نتا

 اذه لو 31 عيطتسإ 6 نامتعتال لاق ةربع كلالذ ند للا تةدءافاهح رفو اهنداورو 5

 ناكو اولاق ناس يفراصف بروف هفاغن ةغبانلا غابو نامعتلا سفن يف كلذ رقوف هبرج نم الا رعغلا
 كوش امفو دنه نب ورع تنبادنه يوه لخنملا

 قسوم

 .ريطعملا مويلا 2 لا ف ها## اتا لع تلح كةلو

 ريرأا يفو ن-ةمدلايف لف »+ 3 ءا بعاكلاو

 ريدغلا أ ةاطعقلا يم د تءفادتقاه ىف دو د

 ريسولا يطلا سف 1 ع ف معو 3#

 قدسا بهذ. ىلع يطع س ولا لش 0 هنا ب ور# ةباور نه ىل< ولان مهاربا 2

 يري سو يع يل نعاف ك.ح ريغ ىع سد سمام

 ريم سملابو ريكلا ةم #27 ادملا نم تت رش دقلو

 ا فاعل 5 1 د لن ن :م لهذت هاب

 قى ريسعل امقان بولو »+ ىو 0 ل

 حم ناو ل مو انت وصلا اذه ىف جحيم نا يناغأ تان 5 يف هَ كس 1 ْنَء ءقحسأ ن 0 داه لاقو

 لاقو هإةةف ا لاذع ا ريخار 0 غلبف لاق تالا هيف مهلكل 6ع ناو صضئر ةلاو 2 ناو

 هن رآثلا بللي ىلع هوت ضح هديل يوم و لذعاملا

 الاخعملا لوحتي يوكو ما رحال ىلتق فار كل لسمو لظ

 ني رئصالا ت ران ورم لزرع ناسع ىلإ 22101 راس اذلف امر أو !اق ( هقا 5 ىلا 7 .خا عجر )

 تك بهو نب ملاط ا ةبرام جالا ُّث را مأو روش نأ ن 0 رخلا نب جرعالا ثركعا

 56 لاَقق ليلا | 310 ترعضل نرذللا نيطر 2| تاذيهو ةن كم ل عل يم نب 1 ةيواعمل علا رحل

 هلَوَعب فاسد ىنع اهاياو رارملا لك أ رجح ارض[ ىويطا هلق الو ةيرام يط رش نما هب ىلغب

 معلا نب ةل.ح ف

 لضفملا داوحلا ةيرامزإأ رب #7 ,مييبأ رمق 000 44 مح ا

 كالمو تام يح ور 0 امم كلزي و تانك || ءاخأ ماكمو ةغبانلاهح دش هعص وم يفينأ, ريخكاذاو

 هلوقار ا 0 هب عادم ام هيلا داع ا || علات أ ل لأ 4م راصف كاع || مو

 مو 0س سا وسو و سس م معمم



 تناحلك نمنزملا هرف :تفعاضت * هبه تزاع للا حارا ردالصو

 ل روحا يد ىذلا تلو 84 ضقاع نبا تلق: ىح ناعاعت
 راسا تاذب نسل ياا را دما يق دف ةنه وردك نع

 001 |0010 لع رصتلاب لوا لش" تفيفح زر نبا نيلوألا نيتنلا يف ىغ. ليوطلا نم هضو رع
 عبارلا تديلا يف كلا“ ينعو يطسولاب ليقث قاب نع *.ح ةيأور نم رحنألا هنف ينغو ور< ةياور نم ْ

 0 تايزلا كللملا دع نبد# نينوره ةياور ن٠ ىطسولا ير#ىف ةبايسلاب لقت ينان أل

 | نيتباكحب يطسولب المر سيوط اهف ينغو شبح نع ايروخ ام يييرلا سابعلا نبّللا دبع تانالا |

 كوم ا يدان 108 رعلا 0 0 الا لاق ءاطأ حوتفم ا هلوق يدر اذكو شح نع ا

 000 عاام أ مولا ىلا هتجام مري مل املق رسايو نعايو ممأأب لوقتف محراب

 0 يطبو بعتم بصانو ةلاكو هلك أ اذكى لا هتلكوو ىني .عد ىأ ينيكو حيتفلاب اهب يناو ْ

 للا ىف لاق الوأ ب له فالخ ءاطاحتشبةميمأي يفلوقأ م اند لعاشل و (9

 ىئايبذلا ةغباتلا لوقك ةبحوتف» محقتف امخرت ثينأتلا ءاه فذح ردقي دقو ىنيمامدلل هحرشو
 لدي فصلا نم مالكا اذهو ءاتلا حاب لبقا ةحاطأب لوقتو ا بصان ةعيمااي مط ينيك

 1 حم ءاتلا لبقام ةحتفا عامتا هيف ةحتفلا هيف لاق هناف حرمشلا يف هصن وهو بلا فذح عقب مل هنا ىلع

 :١ أ ةلك يف ه1 كلذ نم“ ىلوا عابت دالااذهو نوتلا ةحتفل عامنا اماف.ورمع نب. ديزاب لاد 1

 اود اعود لا ءاتلا تردق محراب حاطاب ناك اهنا هيودسمعزو مدقق ر 0 عاب ل

 عشي . هنأ ع يغش هبودس 0 : ا تاق لف امو هعقوم ت.ءقوام 02 اعل

 يف ريصيو نيلوقلا نم ءيش ىلع لصالا يف هركذام هالو ماحقا الب ًاءيمح نيلوقلا ىلع فذح
 رك .ذزال فذحال نا ىلع لدي وهو فذحلا ريدة ىلع بترم ماحقالا ىلع صن اذا عقادن ةمالك

 مم« موق بهذو كلذ فال ىضتي ماحقالا رك ذو قرقحتلاب ردقملا د و ىلع لاد ريدقتلا |[

 1ك راو. ءاطأ نيب  ةدئاز ءاطا هذه تءحقا مث 3 م ىلا نهدَح ثنأتلا ءاه نأ ىلا ىسرافلا

 اانا ءانا لحال تبق مث ءاطا ةكرح تفذحو ءاطلا ةكرحب تكرحف فرحلا دءب ةكرحلا نال'

 لها اذه ىف هيف ءراقام هريغو اذه تاكترا ىلا مهاعد يذلاو ىهاظ فاك وهو اهابقام حّتشب ٍ

 هنع راذتعالا ىلا اوحاتحاف موءضمال حوت 0 مف ذاا ىلع ىنيب هنادرفملا يدانملا يف ررقتام

 درفملا نا يعداف هوركذب م 0 ل ىلا هيف نايح ونا سهذو 5 ن٠ مهنمو برق نم مهئاف

 'هيارعازو#وفورعم ررقم وه 6 مغ ذاا ىلع هوان زوج ثديأتلا ءامب امتع ناك اذا يدانملا فرعملا

 ناب نههصوص# اذهناو ةيبارعا ةكرح ةحاطاب م يف ةحتفلا لمحت فاضملاب هل اهيءشت بصالاب

 222222222222222 تع

 هحرشو ليهستلا نم هأ يرخا هبارعاو ةراث هوان زوحم ىدانملا



 ا ياو ولا بارا نيا دحام
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 ليالإب الخ اذا رفا ا ؛لغا 7 0 : دا 0 ناش هالدابلا يع ا ىلا

 هلوط يف ليللا ه.ثذ ىرقرقلا فاخ ىلا عوجرلا س ءاقتلا لدأو رز ١ سعاقتو همه هلا حار

 الو امردكرال أ براقع تاذب تعدل هأوقو امداوهما مم لو موحتلا ده ىذلاو سعات ِ
 .٠ ادي - . 5 -

 ةديصقلا هده ندا هق ىنغل امو اينع .

 بح اأضصإ ودع الإيع الو د هيو 8 يذ 2 انيك ب ع

 براحلا راد رالي اكان # ةموقددت 0 ثررحالو 1
 شيد ةياور نهو هنع ةبابن ور< ةباور 0 هيهذم لع رصنلاب كا ليش" فيهخ قحسأ هانغ 5

 0 نظاا نحأ ينأ الإ وءاص نمزوكي اب لعمل ءالوقي رصنب :ءلاب ليف ينات عرس نباءانغو 1

 ثار اهو هد>و 1 يفعل 5 نيدهىف نين وثد.ال ب ورع لااا ن١ نيريقلل ناك نيل

 تراخلا 0 ىورو كاذب هصر + هل فا اد 4كثديح سمكا جرعالا تك راو رك
 ةنق شكون! داي

)55 

 ىلا كي وق لذ ا <

 كتابك عارق نك لول نود ىئاوس نأ ريغ مهف بيع الو

 بعاصملا لاا لارا توما ىلا" * :اولقرا نطل ني ارا |

 ا
 تزاوع زيغمالحالاو سانلا نه *
 نإ

 بئاتكلا عارق نم لول ني « موس نا ريغ يناعالو
 نو

 ان

 بلاجو ماد نيبب مواك نهب

0 

 بعاصملا لاما لاقرا توملا ىلا * ١ واقرأ نمطلل نع اولردنا اذا
 يهادم ىلع تيعا ذإو يعوقب * اةحالت ذك ذا ناسغ اهب تويح

 000 ان عبارلاو كلالاونيتينلايف تايزلا كلا دبعنب دممنب نورط باتك يف ( تدجو )
 غ مش 0 هطلا ةميشلا * يملا بي نا نم هيسحأو يلعس ولاب لمرلا فيفخ نم ديعم

 5 تدوع دق هءاع تارباو يأ ناءطال تافراعو مم ل 0 ل يأ بزاوع

 باج حرا بلح لاقي حرا ىلع نوكت ةرسشق عر تلاد 2 سباوعو اهب اع

 لفلا وهو بعص اهذحاو نعاصملاو ميرس بيلا هيك يام لاقرالاو ًابالحا تاجا
 يورو ةديصقلاب ينعي اهب توبح هلوقو مرّدمو مرق هللاةءو ةلادشفال يندب اعاو ندا هي ميذلا

 قع 352 0 وف قاري امسال تنك ذا قب لاق موق افعال تق دا 5

 لاق الغ دشنوب اوعو وزر حلا كر نب نامعنلا ىلا رظنف اولاق مهنم حدللاب
 ماقلا عما مم ريا ىلتق٠ #* ههجو نس> مالغ اذه

 كنالا ريد !تراعاو رص الا تازطاو رك الإ تال

 ماما هنم تاريخا يف. عسا *« دف دئياو دابا من ْ

 ( مل د ينالارح



 ما.غلا بوس ب رمش نم ريخ مه نإ ومهام وال 2

 انثدح لاق 0 00 ا ل ع نع منا ليز ينيفحلا نين ءانع
 احلا نع هوا انأ 1 خم : تا دك د كاف ىرببزاا هللا د.ع نب نوره اند لاق ةيش نب زمع

 نب ماع ت اق نيح تاَقذ هف ىعأال او ناظح الا دعو ناورم نب كلملا دلع ىلع ثلخد لاق

 الاسف قارعلا لجأ دفاو ىلع ةدحاو ْذخ ىسفنيف تاقف كلل انذأام ا ىلع لاف يعشلا ليحارش

 00 ريم اذه نم كلملا ديعل تاقف نيئمؤملا ريمأإي انآ لاق ها نه لطخالا كالملا درع

 0 تاَقف قارعلا 0 دفاو ىلع نيت اهو يمض يف تاقف لطخ لا |نه لاقو مست

 لوقي يذلا

 ماعلا عل رمس ريا ليقتسم * ههحو نسح مالغ اذه

 هالك ل ا ا رك الا تزد
 5 رسشإ نم ريخ مح © مهام ومهؤإبأ 1-2

 رشا نع ىنل يناس اذوإو هءامز لها 9 ع يناس اا وا 5 نا لطخالا لاف ةغبانلل رعشلاو

 دفاو ىلع انالث اهذ. > ىسفن يف تانف هب اهبش وأ ن تلق اك لوقأ نأ اير - 10 لفلخلا لهأ

 رخل نب دج نايك 0 6 ا ا ما و هك م كاع طخ ا يف قار ءلا لها

 مل ناو عض ضوملا اذه يف هب تما ة عض وم لك يف تيأر ئئ من هيدحوو 11 0 مو زا زارا

 دبع نع ينئادملا ينادح زارا ثرحلا نب "010 لو )1 ويلا هذال ةطانلا يح صاخ نم نكت
 هم تيصأ دقو الا ايندلا ةذل نم 'يش سيل هنأ جاجحلا ىلا كلملا دبع با 5, لاق" [همأ نأ .كلأا

 ينادحم لإ هب ثعباف ىعشلا سماع كليقو ثيدحااناوذالا فان الاومدلا يكاد نكي

 3 ناكل: ىدعلا جرش هناك يف نطوط : هيلا هب ثعبو هزه ي ءشلا جاحطلا اعدف

 يندلجأف ضو مث هللا كايح لاق يملا سماع انأ لاق تنأ نم لاقيل نذأتسا بجحاحلال لاق كلما دنع
 امهر رك ىلع ساب كالا دبع ادق د تايد دق هللا كير لل 30 ل رخ نأ عسل 1 هش ىلع

 هدضش ىلإ أموأ م مالسلا ىلع درو تولسف ىنرز "2 ةيالاو سارلا بأ لجر هيدب نيبو

 نيئم وما ريمااي 0 ادار كك م كحيو لاقف هيدي نيب يذلا ىلع ل مه راسي نع تدمقف

 معز, يذلا نينءؤا را اذه ن. 0 نأ رع 1 كلما دبع نيبو ينابام ىلع رظأف ي لالا

 تاقف لطخ الا اذه لاق ىلا نع قاب نا لبق يتات نم كلا دبع بحعف لاق سانلا را

 لود يذلا كنم هللاو رمشأ نحت

 ماعلا عرس ريْخا ليقتسم #* ههحو نسح مالغ اذه

 ا 2 ترطاو وق الا تعاونك الا ترحل
 مامأ هئم تا ريس ايف عرسا #* د_ةث دنطو د بط م

 ا > امو ازا. ةحسج

 لاقف لاق يبمثلا اذه لاق نينمؤملا ريمأب اذه نم لطخاالا لاقف كلما دبع اهظفح يتح اهتددرف



 05 دن

 ىعشبب نأ فك لاق لع للا م يدقلا لاقن ىم رضا ةلاواة الا نادل او قدس
 عم جاجحلا نع'يفالخ نم ناك امل يريذاعم عضال تبهذ مث هب تاز الف نينمؤملا ا رخ لح

 الور ىف كد ا ذيع ىلا جاتضال اناددم لاق تسعالا نإ ددخ نإ نحس
 0 هلضف دق نيئمؤملا ريمااب تاق لاق ةغبانلا يف كام لاقف ىلع لبقأ 3 * انقراغن يح لف ْ

 مكنارعش يأ نافطغ ريشعماب لاف : نانامغ دقو هاي نيمحأ ارعشلا ىلع نطوم ريغ يف .تاطقلا

 لوقي يذل
 تهذم ع را هللا ءارو نسلو »*# همر لال كرا : ا

 فاك و رع ايئاو ١ كفا 5 ةناخ > نوع تغلي دق 2

 تذهملا لحرلا ارش ش الع #* هعاث ذل اخأ قيد تسلا

 لوةييذلا مكب أف لاقنيئمءوملا ريمأأب ةغباتلا اولاق
 عسا و كنعىأت امانا تاخنا و « .ىردم وه ىذلا لكك كاد
 عزاوت كيلا دبا اهب دمع * ةئتملابحيف ن>ح- فيطاطخ

 لوي يذلا مكب اف لاق ةغبانلااولاق |
 نويءااتدهدقو يتاحارو # يش ' تامحأ قرح نبال

 نونظلا يب نظت ف وذ ىلع * يباب أ اةقاح يراه 1

 نوذي ال حون ناك كلذك ه» اب مل ةنامالا تيفلأف ا
 كلن دا كاف نطالا ىلع ادا م كا رعشأ اذه لاق نينم“ولا ا ةعبانلا اولق |
 ناك نال 5 ا 0 كنأ تحب ما بردا نم دح 38

 امو لاق عارذلا ريصق عاملا لياق عانقلا قرفم تءاعام 7 و 0 لحو طاف اسا تلق تل
٠. 

 ةدعصق هين كاف لاقآ

 ليطلاكبتلاطناو تبلب ناو * للطلا اهبا 4_باف كويحم انا

 ليكمل هلح وذ الو زليلق الا ع ةتحانإ 000 هب ديدلا سل

 لمت فود الان لاح الو _نيغ ان ل ع ال

 ىل.علا س1 لا ىلع نوه دقف * ا يبا نه يهجر كا

 ليطا ”يطخمملا مالو يبششي ام # هلزولئاق | ريخ قاءنم سانلاو

 للزلا لحسم عم م دقو # هتحاح ضعب ينأتلا كردي دق

 لاق تلق لاق امو لاق اذه نم لضفأ يماطقلا لاق دق تاقف يبعشلا لاق اهرخآ ىلع ىنأ
 قتعملا بيرق امسحا تنك ام * قرطم نمانلاحر بون> تقرط

 قوطم 4 مول قاعم ن نو #3 ةبادح كل 2 لد كب || تو

 قع ما قي>رلا نمقو.ءاااورهس 23 ع 00 7 || ند ناعرمجص٠مو

 قوم لا لأ قرع جرفمو * لك عارذ ناكل سوم



 يبعشاي لاقف لطخالا ىلا تفتلاف لاق همأ يءاطقلا تاكت رعشأ هللاو اذه كلملا درع لاقف لاق

 اضرح موعدأف ةك موو فانك لع ينا 2 ناكر ناف 0 نفانلاغاو ترداحالا يف 0 كَ

 | تلق كي لفكشي نم لاك. ة لاذ ىف ىلقأف اها رعشلا نم ؟ 0 لف نا

 1 رعشأ ةيلهاملا ءاسن يأ يدش اي لاق مث ادبأ كل ضرمي الزأ ىلع وه كلما دبع لاقف نينم 1
 اطوقا تلق اهريغ ىلع اماضف ملو لاق ءاسنخ

 )١( لوقت ىلا هللاو اهم ردشأ كلا دغ لاقف

 كندحأ نا يفا ا نينؤلا دما ١ ناو ىأ تلق تمم ام كيلع قش كلما يوعشاي لاق مث
 ةزنعأ نا ىنغاب ١ هيل اذه كتملعا اعإ ىمعش اي لاق مالغلا يف ةغباتلا ت - 1 الإ هكدفأ ' نرش

 / ةياورلاو ملا ىلع انوبلغي ف ةلو ودل لع ١ ودع اك نا نولوقب ماشلا لهأ ىلع نولواطتي قارعلا
 ملو اع ظفح قت ىلبل تاما تانالا لع در م  قارعلا ل نم قارعلا 0 أ 0 0

 رص ا زيزعلا دبع 5 ىلا يي هيف نيفلا نيفلأ 0 يس عل قد الجر نيرسشعو

 !قوحأ )تف رصن اف ىلنذأ من مق هت تار ل ا يمشلاكيلا تثعب دق ينا ى تل

 زيزعلا ددعنب دا هكقن حلو يأ ءادملا نع زار ا رخلانب ن2 لاق لعن 0

 نامعتلا ل2 تمدق تبا نت" ناسح لاق اق ىلدطا> كب كو ء ةبش نب رمح ينثدح لاقيرهاوملا

 1 ايبرع ىرال يا لاقف هيلا 52 ةربه_ث نب ماصع ةيحاح تدب "اف هتحدتما انفو ردملا نبأ

 ؛ اهو ىلهايلا بهو نب رشق ملاعب يثرب ةلهاب يذعال ناتملا لوش ىلاهللاو اسيا هلوق> (90)

 (اة4
 سس مسموم سس سس سس سس ب سس سس سس سس بس سس سس بسسس رس سس سس سس عوصال

 قرطملا لي قللاك 107 عر 1 نكمل اعد 2 لع تثجو

 قحات مل رئاؤغ موجتلا نمو © ةقئر مه اه ىلا نع.س اذاو
 فاوسا ا ءادنم ىلا 0 ط * اهاذا اهدودخ لبيع تلمح

 قوشم نهولفل مئار نه * 3 اعلا لا تانضدلاك ©

 قابالا ناصحخلا ةنكاشك انيك * هنيار قيرطلا ىلا نراظن اذاو

 *  قحلي مل هل عسشيداح * ةحاطل نهدعب 5207

 ق'والا ك.> |ىلاكلادح ثدح * ةمح 0 كيبصي اذاو

 قاطملا ناسال ماكتلا الخ 7 تقرت داؤفلا نعم ومضات

 رس لع ىلا يللا كرد © اهوطخ تافدق يعاتلاو ةلئاقو

 اا لا نويت 1 لا ه هتاودتع نيذلا ما تكن الا

 رقتحم ليالا ريسل صيخقلا هنع * ىقرخ:هلابرسلاو عشكلا فهذه

 رظتني رهن 1 كو جف لك ىف »* هحيصمو هانم ناثلا ن 2

 ءاطعلا ن  نيفلا ف يناعحو نام ملي كلذك تثكف لاو 0 ا لخاد كو



 نكف لافي يانأت تاق امبرلا نأ 5 لاق يناطحق ا تلق اماطدق نكف لاق 2 0 اقتن 0

 تاق كالا ةحدع تعحأ لاق وه انف 6 تاق ا ن ناسح نكف لاق 0-2 ناك تو 2

 جلع مدعاجلا 3 كاباف هيو مالا نب ةل.ح نع كلان هنأف هللا تاخد اذا كدشرأ ىلا لاق

 نيدو كل 0 تالملاناع اجا ىلل» 1-00 ا الوهف قئاوت ال ا را شع ل را 0 كاذ

 7 ةباصأ ريسلا 4 تضاقك .اعمسقأ ناف هلك اوت "اق ماعطلا ىلا كاعد 3 و 0 لك 1 تك وهو هلمح

 : ىَدح ا نع ء رايخأب 0 الو 0 قطن د تماس عاج لك أ ال: هتاك او فرعشتم 0 0 3

 | لذخدو ايعاو تيصوأ دق كدفر هللا قي تقف هسلخميف ةماقألا لات الو كال كت اقلا وعنك | ١

 ْ هأاق م لك 5 حان ٠ يناراخ كل دلال 0 تاع 10 ا 0 تادف لكلا ُك لاَقف كل 2 2

 : ماعطلاب اعد ةندشن | أذ يل ندا 0 ٍِق هند انس 3 رع اع 5 ارمضاح ناك هن 1 ماصع

 ىل لاقف تحرخو ةيئم 0 3 سه ال3 20 تايطفف بارسشلابو هب ماصع فرعا اهات

 ١ دحال سياف مدق اذا و ه.اع مدق يئاس ,ذلا ةغاتاانأ ىذا دق اه ل 5 ةدحلو لع 2 ماصع

 .: ا 1 ا ار كم فاو 1

 امه راحتسا لو ةغانلا اءهعم ن ناكو هع يا ناك ةاممنلا نيدو أهمل ناكو نانرأَر ءفلا 07 ءلع 2

 : 00 أههعم هغل اناا لاند عيشنلا م د نم هق اءيملع بارمضف هنع يدر نأ املا ها أمهل و

 ٍْ ةغباتلا رعشلدنا هللا ل لاق ردقلا أعم املف # دئسلاف ءاملع ان جراد * هرعشب هنذل ةئق ةخانلا |
| 

 امل ءريخ يف ةبش نب رمع ديز وبا ( كقو ) هنمأف هيف هاملكف نيب ,رازفلا عم هنا 0

 1 2 * قنا اه ارمي اناكف هاما ند 1 5 0 ف اذعااو بيطن اه ملا لح ناك تامعتلا ا أههعم راص

 1 اذا 4 غل كال ذم را ءاع ىلا كرضن أمهلق ةغباتلاب

 ء امم بع ُُق 0 9-1 * لاق ةغباتلا روش 0 يولع ر 2 اذه لاقف هك رطاف تل را هيف 0

 1 د1 ع

 3 33 0 لاق الا 1 املؤ هباضد اذه قاف اف ءانح تَّدح دق أمد ةغانلاونايرا زفلا هضراعف

 1|: هد 5 ءاق 5 وفعلاو هأن 0 دق بيرث ال ندللا تي نايرازفلا لاقف كك نا ير ظ 1

 ا دا 2 1 لع در ثا ىلع هبادس 0 تا ناسح لاق كادر ةراعشا ظ

 0 ل ار ل ئاغصاو هل هتصاسمو ةدعابملا دعب هل نامعاءان داىلع ٍ
 ريغأ ما هنم هبره دعب 0 هحدتما هفاَح ن ا ورم ىنال ليق ةديع ا (لاق )اه . هلرعأ هريفاصع

 5 م تا شرح هل ناوعتلا هحوب 5 كا ناك نأ ليف هتفاحامهللا ردعأ اللاقف كلذ '

 نيا ل و كا ةغاتلا ناكو هريفا دعو هاياطع يف بغر هنكلو ةلهق لوال ه١استل 1 . ببي سس ديس

 / 0 !ايلا ةع و> ريف تلا نأ كك فو كلذ ريغ 0 هددو هسا اح كا اءاطعد نه بهذلاو ||

 ١ فا اموهتلع 2 4غ كس || ىلع ريصلا كل و كلد هقاقاف 2 لياع هنأ هغاب هنأ هم 0 دعل

 1 ريا روصتو 0 نيبام لق هر رمد لع 3 هادو 2 0 هبا هبود» ن : احا هلع

 ا لعام نع 00 | ٍ



 ماجبلا -نشدتلا لعل ا * يف ريختا كيلع 00 1

 ماصعاي كءارو ام نكلو * ىلوخد ىف كمولا ال يناف

 مارحلا رهشلاو سانتا عبر * كلبي سوباقوب كالي ناف ْ
 (50) ءاسسال نسل زراخلا 21298 قع تالي هده كيكو

| 
!1 
ْ 

0 

 مهدحأ ضم اذا اك رعلا كول. تى ل ) لاق ( نشيح نع ءعرصنلاب لو ليش نيئنح اع

 (ةاطوا :مهدنع ل ناكر قناتك ٠ رع ةاذك نو هنوبقامتي اهفاتك | ىلع لاجرلا هت |

 ب 57 قى نملك ىف كادوا ال يا * ىلو>د ينك.ولأ اليفاذ * هلوثو ضرالا |

 0 بصخلا ف عسب راك 4 ديبار د مارخلا (, هبلإو سانلا مم د هلوقو هر 4ع كا ١

 د ىلا ءارللا نقلا قف لك ودل م هراعا 00 لصوبال هزاذل مارخلا رهشلاكو.'
1 © 

 تصل قومك ا

 ايطار رك كر 8 هريس نع قاع كحار ا

 اناح كلر 1 الو + ازرع تنك نا كتاذ كيلاف
 ازرئافلا ,طو قرر م نم < . ةيلانا ”يرضال ةادف لهاو
 : ارك اوبلاثويفلاّلناهل يدحأو * .هتيقل ثيح نامعتلا غلبأ الأ

 لأ اهفردتعإ كا ةعبانلا دئاصق كا ه4 ف قد اممو شح ةباور م رم 2 ا اب المر ىداولا كم ا اد ا

 هبتس وص نامعتلا

 نفرد | كا ا اع لاطو تو » كندا ءايلعلاب 2 هه 0 ا

 ل را ءآ * 35 اسأال 0 0 تدق

 0 ُْق ةأادعسملاب ةديلولا بارض #3 0 0 هيلع تدر ْ

 دضالا) نيةحسلا ىلا هس 6-5 1 نيس تاخ ٍْ

 رع ا ىلا |ماع يح * . اول.تحااهاها يمضاو ءالخ تأ

5 

 ةقصلا باب يف ةيفاكلا يف كلام نجا لاق را بتهألاَو عقرلاب يور, اا اذه قف روظلاو (١

 لعا اهلا مداب ةهشملا

 ارهظلا بأ لاق نم لوق يف « اريلاو .اًوكَح بصنااو فرلاو

 ةغلانلا لاق اهحرش يف لاق

 3 هل 2 روظلا ر 5-5 + نأ بأن د هدعلا 0 3 ْ

 0 1 نوت ل وهو ةفاضال 00 0 يوريو ا 0
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 ع :لاب لقت يناث ةليم هنقو قحسا نع رتعدلا ن2 لا لوا كيفان قل

 سقلا وما لاق اك ة ل لح ةيم راداب هلوق ى ةمصالا ( لاق ) شدحو

 | ملعأفسا اهلهاال رادلا ىدان امنا ءارفلا 0 نلطلا لها ديري_* ىلايلا لاطلا اب 0 معالا
 لغو للك ل نم لا, هؤانب عفترملا ناكملا ءا لاو اع نركم نا رس اع 1 0

 ثح ةفعاشر | وهو ليا دئس دن كارد سما اللسو اولحي الح و ىلحي يلح لثم ىلعي

 لاق مث ةيمراداي هلوق يف ةد دع وأ ( لاقو ) اءاها نم تا>و ترفقا تا دحصضاياةق

 دان 5--

 (فوراو) 4 عافك هوكرتإ م ايدل .طاخ نأ ب رغلا ناش نم ذا تيوقا لفي ملو توقا

 ير 1 ع ىر اوالاو با وداي نأ كرع يا اباوح تبع يذرف ناللصأ ريغصل وهوا اليصأ يوطالا

 ملام 1 0 اهايا مهماظو ًاضوح اهف اهلها رفحف ل ابق 0 يتلا ةمولظملاو أطب ايآلو

 اعاو ةراحح ريغ ْن م هظي اعاأ 4م اعلا ل راخاو يزاد تاو ذرللا كالذي ا ةيش اهف ب
 ل

 نكي مواهر ا الذ تلدق هما مح هيصاقأ هيلع 0 هلوقو كيرف 0 رفا نإل ارح ا
 ي

 دائلاوذباشلا ةمالاةديلولاو هنئماط هديلو 30 ع يع ءوذلا يصاقأ ينعي هيصاقأ 9 د ا م ىرد

 قالا قار 1 أمل كوش ناكش 0 ند ا.سلاينالاو روفارولا يفالاو قير اعلا 0 ىسلاو يد 3

 نمانوه هتدفر را عدوان بدلا هر 0 يد اع رع ك1

 يح >او عاتملا نم ناكل دضنلاو تديلا م د2 َّق نا وكي نا ةقر 5 ا نافحسلاو 2 0 :

 ةسوص :

 دربلا د.ماح هيلع كايد ا د ةبراس ءازول ا نم هيلع 0

 دردنمهوف وذ> نمتءاوشلاعوط د“ هل تايفب الك توص نم عان راف

 درا نمد تاير كوكل ع 2 هي نك هلع رولا »#

 دحعتلا لا قعر اخملا نءط * هعزو ثيح هنم ناروض ناكو

 كاما ند 0 ذأ رط.ملا نءط #* اهذشاف 1 0 كاك

 بالكلاوروءااىلعىا هياععفدو ف ىحز واه هياع ترس أ 0 0 1 كرر

 عمصو 4 0 ف اوالا ته وهلا ا هل اب يأ ته اوكا عوط هل داب هلوقوبالكلا_>اص

 و ينس ا *ااةقر عمصلالصا اوتاللهرب كنحل فاو رجالا اةدد# ةقزال ا مادكاوق ىنعي ب وعكس ||

 فتكلا عجم ةصيرفلاو عاجشلا دحالاو اسيا رححلاو ءاورز فاو درت ه0 كا

 ىلسوملا مهاربا نيفو دضملايف ذأ ءاد دضعلاو راطيبلا رطيبملاو نرقلا ىردملاو ةرصاخلا ىلا
 بالك توص نم عات نافا 0 كل

 دحو سلاتشم لغ ليلإبا موي.« .انب,رابللا كاز دقو نحر ناك

 درفلا ل قيصلا فيك ر يصملاي واط *# هعراكأيثومةرجو ش>ونم



00 

 اقع هنافا نثح ويام ىور نمو انيلع عض وه يف انهه انمو كيد اص رابلا لاَ يجمصالا لاق

 | صو يلا فرط ةرد>وو ةلاح هدحاو ماعلا ليالاو شحوتسإ وهف هقاع 1 ا دق هنأ

 ااه هنا ىأ هعراك ا ي دوهو شحولا اهف عمتج اليم نوتس ضو قرع تاذو نام نيب ةالف

 1 | درفلاو نارصملا همحو يملا ريصملاو ماض ريصملا يواطو ةعفس ههجو يفو دوس طقت هعاوق يف

 | )02 اند لاقي هولا زيزءلادعزت دما ( ينربخأ) ةركو دركو درف لاقي نيرقلا مطقتمل
 8 ! ديشرلا ىدي نيب امو. قراخم ىنغ لاق ىلدوملا مهارإ نب قدسا ىنثدح لاق ةيشأ]

 - ]| لاق * هل تايف بالك توص نم عاتراف * هلوق ىلا غاب املف * ةيراس ءازولا نم هيلع ترس.# |

 . ىلع 010 أ نطيو ةشرلا تقف نا م 3 هءاع د اكوا تر نيعلا م خب عاتراف

 * 7 اناث ىورلا ريع. ن دم 7 هناغأ رضح نه ضع هيلا تفتلاف هطاقسا 0 هم ةئلاوملا|

 31 1 عاتراف تلقوا كليو كولملا نع الضف هقوسل حيبقلا اطخلا اذه لثع راع كلمو ١

 ف ظ ادعو اناط قراخم ناكو لاق ىريغب هتدزأام د قرا لدحشن عان راف كاللوق نملهساو ناسللا ىلع :

 7 كسموص
 3 دقف هفصلو انتماح ىلا * انا ماما اذه الالا ت

 ظ د..رلان ا ”مةحاحزلا !!لثم# هعشو قي اماح هفحب

 دزتملو صقتسم نيعسأو اعسآ # تبسحام هوفلأف 00

 ددعلا كل ذ يف ةيسح 5 [مماه انك هك تاك

 )00 كاتب نع يوربو ةماملا ءاقرز نع يور ربخ اذه يعاش ك0 ره عرس نإ ءانغ ||

 0 اذه لوش لوحالا ناحلا ني مع سامعلا انأ تعمس لاق يديزيلا سايعلا نب دمت ( ينثدح )|

 01 : تلاق ةماملا ءاقرز نم ةغبانلا هذخأ |
 2 ٍْ هم ماما 2 هيئمامحىلا * هيدقدفصتاو هلماقلا د

 00000 اك ملا تنانأ نودع ةيدالا لعا نم اانا تعهس مسالا لاقو ةغبانلا هحاسف
 ظ تلاقف ليلا نم قضم يف دراو اطق اهب رش راوح

 هيعمع مصت لثمو * هيل اطقلا اذ تبلاي

 ه اطق الا ءاكا بو يلعل# هالقق ىلا

 00 د نم 0 هفحو ب 0 دقفهلوقو ماا د خ اذاف ءاملا ىلع تدعف تءعسأو :

 | اذا ةفاص انبع دبر ةجاحزلا لثمو ليلا قدلاو هوفتتك | يأ لدحرلاب موقلا فح لاقي دعا |

 مهو ةكرلاو ةسدللاو ةساخلا لثم هتبسح ند ااه كاع ندب 1 < يتاا ةئيطا ةيساا ةحاحزلا أ

 دساألا نم راز ىلع رارقالو * يندعوا سوباق انا نأ تدين

 ل0 ا نع را او ميلك ماوقألا كل ءاذق اليم
 3 ىلإ وم تدهر اف اذا | ىفتعم تغلب ئذلا تاقتنك نا

0 

: | 



 نواعم ديد وطالب ا وس زيكا كح

 فنه لا
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 ا دقصلأاب نعال 3 ع رعا #5 م هن عمست ناف ءانثلا اذه

 ازا كاش هسالا عاش اأو عجأو حلاصإ رمأ ماشغا نع لوالا: ليفتلا نم هنو ىلذطا ء1

 اذا ان هدفصل هدفصو ةاطعا اذا ادافصأ هدفا 0 لاه ةيطعلا دفصلاو رازلا 2 اريثز

 نب كلصلا يمد - كاق ذيع ب ريعان لاق ىرهازرطا ررعلا دبع ند ل
1 

 0 حيف نع كرابلا نيردشا دمع ن :رع حاس نب ناماس نع هيوش نإ 00 لاق دوعدسم ا

 ا تدم ع و 1 نع 11 5 يبأ نيا 23 نهتدعدأو تا ني كانهم نع اع دق لحر نك

 ْ لم َق! فاسولا ُى م ينثدح لاق يديزملا سايعلا نب 5 0 ربخأو 5 كب نا لاق لاق ىو لا

 ' معاباور تءمح دقو تا 3 كانح لاف ينام كلا ور ول لاق لاق ر# نك ؛ .ليعمسأ همم ن

  دابعر تقلق وكيل نب 0 || كلا تحرر 9 لاق ىزه وجعا لغشللا ) 2 1 قف : مهفالتحا ف و

 ' كلذك سمالا تاقف 0 0 لاو ّك 5 أمل كدف ل نم 0 تب لف هربد يق يديزيلا لاقو '

 | تلق تبان نب ناسح نك لاق ىراحم انا تلق اب راح 00 يت تاق ًايجرزخ نك لاق '

 ! عيل ديز نمو بهذ ك1 1 هدر ها لاق كلملا اديه تلق ا نبأ لاق رح

 1 رب نأ لبق ًارهش كورتم هتئج اذا كناف لاق كلذ يف 0200000 لاق من

 0 نذوب نأ ىسع مث ةلع للا د دعا را كورتم كنا متل أر كعلاج نأ ىلا

 ١" كل '”ىش الف نءظاف يامال كار 1 نا تقأ ام شاف اريخهنم بيصم تناف هن هعأو هن واذ ل ناف

 0 و داو ار ا و يل نذا مث لجرلا لاقام يف لعفف تمدقف لاق هدنع

 اطوح ع لدحر اذإ هل هيق يف هعم 0 كالذ لع انأ انيق

 هياص نعل سانل|بهوأ اي # .ةيقلا بر عمبسإ مآ محا

 هيلخامدب قتانه تاذ * هيذالا رفيشاا ةيارض

 1 #« هيطالا ا يف * ْ

 ١ هيف عمجم كارشا وهوبابط مح ةضاالاو باداهساو لوط يدبيف يديزلا ةياور ىفو
 1 نع زدحرلا 0 تذذعأ ناماَس ن ع 0 ءف لاق هرب ُّى هش نب 1 كلو ردخلا يف نيكدالا 6

 ا دو وسلا لا تدرو 7 و وايش لخدودلا وب ذاف لاق يلب اولاق ةمامأ فابن أ لاقف لاق 5-5 نسا

 1 2 سف نام ااريغ دي 3 لح لد: هالو هناك ف رعل دوسأ ريما تار د ند كا 00

 ْ مف لودي ىتلا هتديصق هدشني نأ هل نذاف ءابلا ىلع 0 نأ يف
 ْ كك نم دس متملط اذا *”يكاوككوالاو 0

 يه ةماما بأ اب ا« , كنأش لاقف اهلكوابتيو اهؤاعر ايف ةيباكلا دوسلا لبالا ن :داتنام هلع تدروو

 دم ثم :ك اهيا ىرذأ امو ذئءوي ىنباسأ ام عضو» يف دسح ىف ا لاق اف اع كل

 أأ يدالب ىلا ب كرو يزيمارج تع.جف هناطعليزح نم يرام 0000 ا املأ هيلع

 طاغدلعلو رشي ن' ةلي>ىلع مدق ناس> نار 5ك ريطا طاصنب د# نع ىدقاولا يور دقو *

 . ىدقاولا ع نعل. 2 َُى م ىنثد> لاق مادو ىمي َى يف' , لي لاق يديزبلا سسايعلا نب دل هن ) انريخا 0

 ) عتسنأل يناغالا 1
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 (ااث)

 لاقف هلهأ يف ةنس مقيو ةنس مالا نب ةليج ىلع مدقر تا ناس ناك لاق اص نب دم نع

 نا ينم سني دقو فورا سانلا لذبا وهو يبحاصب اسحرو ةبارق هل ناف ثرحلا ىلع تدفوولا

 تمدق يتح ةئيدملاب اهف مقا تك ىنلا: ةئسنلا يف تحرق ةلبج ىلا ياطقتانه فرس , ام هيلع مدقا

 كوسها رم دق كلما نا ادا ىل ناكو هء>اخ ىل لات ادم قا فو ثررحلا قع

 كيف دهز هيف تعءقو نأ كناف كريت هناف هيف عش ” نأ“ كايف هلم 1 قى كعديال وهو هيلع

 هيعتالو هيلع ءانثل || يف ب طن الق هع كاس ناك 103 "يدتر الف هيلغ: لق د ْ

 ' ةماعلا لكؤي 06 لفت وه ل لإ رعب فوقتماو زواج و احم رك ف حما

 0 قلاتن يفاعد مث كلذ هل تركشف لاق هيلا كوعدي قح "يش يف كدب عضت الف هبارش ب رش

 رك ةىلا ها 2 زرسأ اكلذا كو كل دكا ا انام كو 001 ءو الا دال

 عم ع 010 ككاو كال اغا هلت اقف ان ةكرتو هللاتعطقنا دقن اس انوع سنك لاق ةلح

 ينغلب دق بجاحلا ىل ف مث لاق بجاحلا يل لاق مك بارشلاو ماع ءاطلا يف ت تاعفو مذ الو حدم يف

 ردا وهفذ آلا ن م ا ربلا .دعب كوفح نا حبق وهو هب سنأو هقيدص وهو 0

 لحأ ىلإ :تفرسلاو امنت نواح اكو رايد ةءاههمم لل ساو ىل نواف هت داساف

 هس وص

 باقأو مولا َِق مكحأ * مهيقل ام اذا 5 كول

 باطمو دارتسم هيف ضرأآلان ما# بناح يل ارا تن  يننكلو

 ءىجيو هيف بهذي فاتا دارتسملاو ضرالا نه عستملا انه بنا 5 000 مهاربال ءانغلا

 0 لاقف هدارتسم رك ذ مث هوحمو الكلا باط يف مط ادئار جرخ اذا هلهال لحرلا دار لاقيو

 ةيقم ءلا هد هصقلا ندو ناوذ>إو'

 وم
 تس وح

 عفاودلا عالتلاف كيرا 0 عراوقلافانرف نمى->وذافع

 0 أن دعب تا فاصم #27 أممسر ريغ جار “دال ع د

 عباس ماغلا اذو ءاوعأ ةن يأ د مر 0 تاي تره ونا :

 منعا [ضوملا دعو # تام نيعلا لكك دامو

 رصنيلاب المر شيحةياؤر نم ديعم هائغ

 ءاوثلا هدم لعوب ل * ءامسا اهنس انيذاأ

 ءاصاخلا اهرايد ا * امش ةقرب اط دبع دنعإ

 5 ل ةقريلاو ءا ءاون ” ىون لاقي مقملا يواثلاو 4 43 رفا نيلاو 8 ع ني فيفا نم هضورع

 وأ لقت دسم ءاقثااو 0 0 1 1 نب ترحل ريعلا < ناحوت ءاضلللاو ءامثو نيو قو

 نينح ىلا :هشني نم نسانلا-نمو وربع نع ىلع ول |
 ك1 تا تأ أ أذ تت أت تت م مه م م سس سس سس سس سس سا ا سم .ستتسا تيتتتل اكبب7ببب7 00 ب ا
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 كلذ 0 2 نو رذش اهلك كا م ل ل و ناسعلا لاقف كل ءاعّو رش مهو مع ةلضاد ْ :

 ثع نيني 000 ايف تميس فس 5
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 نب مصاع نب مثحن ؛ دعس نب دبع نب كلام نب هللا دبعنب ديزب نب هوركم نب ةزاعن ت طار

 نب ةليدح نب ا طاق نب لثاو نب 1 ركل نب ةءاتك نن ناد

 تر ل بوسلاو ةديصقلاءذه ربخ نم ناكيفاديثلا ورم رالف ا نر بأ
 لثاو نبأ ب انتو , عمج امل كللاو نأش هنا مظع اراب ناكر كللا هه نأ اطوق ىلا

 كلوا ناكف ضعب نع يضم فكل مالغ ا ه ًانعر نييملا نم ذخأ مني حاصأو
 نييءاغتلا ةماع كلهف مهريسم ضع يف مومس مناص تور نهرلا

 تممتجاف لئاو نب ل را ل كلذزاف اننانبأتارد انوطعأ ركل لع اتق 0 ظ
 يلصأ ا يلحس سمالا هللاو 5 ور لاقف ة ىلا 32 0 ورم ا

 ورهعل بافت تءاحو ركشب كس مغ ةيأمل ين 0 مسه نب ن ناموا ركب كما اف ركشي ينب نم 0

 ةيلعل دلو أ كب تءاح مح 2 م سه لب 0 ورم لاق كلا دنع اوعمتجسأ املق مو

 00 0 هللاو نأ هدم :١اهل لاَقف م كال 00 هال كَ اح واهللاواما هلم وثاك نب قرد لاو

 كاش 5 0 هطعا دن ةن راح لف ركل بالغت ينب رؤي كاكودت ره ب ورم بضغف كيبا نا دفاع “

 اللاقكوبا يا 0 كيلا كلها حا كلذ طعاكالملا اهالاقف كناسأاب هيش يأ 0

 ةزاح نب ثراماقو نامعنلاب مه يتح اديدش ابضغ دنه نب ورم بضغف يا كنا تددو كلا

 | عرف تح بضغلا نم رعشبال وهودفك " مطتقاو اهدشناوهس وق ىلع 6 اهئرا هذه هبديصق لفرأف

 أ نأ دنع نب ور ممل لقفحصو ةيناكو ةديضتلاهذه دنع ني ورحت كراادشلا كت 0
 ما يح 01 هوندا لوقي ورم لزب مفهقطنع بما ملكت املف رتس هني وهني لع منا مافاد

 كلذ ند اوحم يم.عالا ركاذو ورينا ةياور هذهدب هباحال هنم ابيرقدعم هدعقاو رتسلا حرطل

 م 3 عت 0 اذلأ نأ 3و زالا يذب مهنا حاصاو يح لكنم امالغ نينا مم ذخا لاقو

 مأق ورع يدب نيب ةديصقلا دولز اذا ةراخو هكر اذا هري>يف لاقو أود دصاقف بر> يف هعم ْ

 هنأ 0 كلذ 0 ءمصالا ريغو * ايمظاب قرفتلا ليق ىفإ # هن دديصق لراف موثلكنب ورمح

 ديِنع ناعلو ركب نيت ناك حاصلا نا هربأ نءيلكلا نبا ركذ ذو موثاك نب ورع لوق يف بيسلا

 1 نوئماضموف موق راد يف اليتق:دحو لدحر يا طرش دق ناكو 1 ءام نيدرذتلا|

 ىمتحاو كلذ ىلو يذلا ناكو ليتقلا كلذ نمضتف هيلا امم رقا رظنيف امهنبام سق نيتلح نيب

 مهمالعاو مهفارم دا 1 0 طارد نا مث ماه نب ةيم نب ليحا رش نب سنت اكل

 ١ الو ةلئاغ هيحاصل مهنم دحاو ىتريال نا ىلع اوقناوتو ضعب ىلع مهضعإ ٠ طرسشف ذكم ىلا مهب نعل

 / يفو قالملا هل لاقي م ينب نم الجر موعم رذنملا عبو ءامدلا نم رجلا نم ناك ام 4 'ينب هبلطي ١

 ظ ةزراحن كرخلا لود كاذا



 مصقالا يا ةبرام 2 # و كار تعض اليف

 مظعالا اهرش نمسلغتو * قازءلاركب كرادت سيقو

 ' يالا نه ايما ناكم * لا ف لارج د ثو

 مرك الا يتفلا لمف كلذك * مد اودنفاام حل مأف

 ءاشام كلذك اوتباف 0 م 3 بث نب حابصلا تنب 2 و لع خا نينق وه ةيرام نبا ظ

 نهرلا نم 5 ةحاعوم مهم ا قر مهنادحاب انهر نير هلا نم ردنا 0 دقو هللا

 صو فلفل أولزتف رم 2 8 يط ليج ىلا باعث يف نس ايكو ردملا نب لكلا مسمي

 اءلف ًاشطع موقلا تاف ةزافملا ىلع مهولهحو ءاملا نع مهولجأ 3 اورك ذف تاللا ماو ناببش ينل |

 دوعلا متضقنو متردغ اولاقو 6 عال ا دعب ياو رخ اواو ونضع نعت ينب كلذ غاب

 ىانلا مءءسو ةيضعلاب انو.تفذق كلذ ممامف نيذلا مار © تلاقو ءافدلا مكفس واما ماكهنا 1

 ب دا ىلع مهاناو اودرو ذإ مهانيةس دق انياع لطابلا مكئاع داب رتسسلاو باجحلا ماكشهو اهب
 ةزا> نب ثرحلا لوق كلذ قدصيو اولضو موقلا راح ذا انياعلهف او>رخ ذإ

 ءاحمدفلا ومهمرجلآلا مفدي * نكلو ًارورغ ا

 فقوم ىف ةديصقلا هذه ثرملا لاجمرال بحسب ىئابيشلا ورمع وبأ ناك تيكسلا نب بوقعي لاقو
 | 0 |( رع ترملا مايأ نم ةدع زك اين عمج دقو لاق مل لوح يف اطاق وا لوقيو دحاو

 هلزق كاد نقده نا و رممل اضم ضرعو احرمصت تاغت

 ءارحخلا انمو 5 م

 كلذب مموبلاطي بافآ يب ند الاحر مسيل فص كالملا لع جار ها ثرسمك 5 هداك ديكو لاك

 تاتقف منغ ةدن 7 ناك رغ و قمضالا ر ا اذكه كلذب مهريعف مهرأثب كردبملو اولتقف

 تيل نأ 01 حانح انيلعأ

 كر 1 يذلا تييلا اذكعو لاق رأت اًكردأ ذ الو ريبغأ من كلذ يف نكي يف 0 5-01

 ءاونا اونح .امق .انيلع نه عسل م ا

 اا ات يف عم نك و دك ب اس يلفت ا ترع 0 نإب هريع هناف

 هوقو لاق اراب م مقاول 1

 ءاربغ براحم نم تءمح #* ام 0 كاك ان ع

 ”ا( 30 ريش لق تلا اذهب دنه نب ورمع ثرملا 00 ايس | ةفلاحم ةفدح تناكولاق

 ىلا ثرحلا ثعبو يناسغلا ةلبج نب ثرحلا براح امل ةلغ ءاهلا ءام نا رذنملا محس يف دحأ يننملا

 | نكرف هلبق نم نوكيو هكلم_ نعهل جرم ناىلع نامالا هلآسي اذه رمش ءاوا ت تح مالغ ةءاع رذنملا

 رذنملا عمناك نم قرفتو ةليغ هلئقف ىنللا ورمعنب رمش هلاتغاف هعم ناملغلا ماقأو كلذ ىلا رذنملا
 00 د ا ف يرش .كسع اوهنأو

 ءاذقلا نهرودد حام 5

 باغت ن٠ نطف يع ن“ موق ىلع راغأف مل 0 0 0 ا 0



 الاومأ راو مهيف لتقف نبرحبلان م ةيرق عاطنب ففرعأ ا 0 أوناك كرر 5 مط 0 ظ قو

 هلوقو لاق ل هنهكرد م ةريثك

 ءاقإ الو ةفار قاعد عم كاذ ديعن نم -

 ا نب ورم ناكو 50 دائم ديزنب ةلظن> ىنب نم * ناكو ندا نا نامل نا تد>اص قالغلا لاق

 نم ادجأ عيطن لا اواظر اودتماف نابغ نم ءراثب يللا )ردت لتق دعب بلشت ىنب اعد دنه
 املف برلا نم ا اعود عمجو دله نب 0 بضغف عر هل انا دنه نا ن هدأ ادبأ ركل

 هو.هوتسأو مط هعم ند هفاطعت سام ام وق مهم لتقف مه زذف ذا باغت لبق ورش الأ ىل 1 توحي تا

 ثراا لوق كلذف ىتقا [.ةاد تلطو يدل 27 نع كدمات همهم ريرج تيقن ب يشع درب دسل دنع

 ءافملا ىلاوت اذا مهيلع ل ولطق ي اذ ن ءاوام ره

 لاَقث هداع ع 7 در نع دعاء

 ءاضقلا نورك يقف تثار ل را ند 0 ك0

 ءاول 0 1 أهيم و # اع اعذا ةقيق_ثلا قراش 7

 ءالل_ع 0 يط رش د ا نيمثا ا نس لود

 ءاملا:ىاورملا رج نيا عردق 6 ترف 06

 ءارضخ ةءيسراف هلو »# م امو 1 نأ قف رد 7

 ءاريغ م 2ك 0 د ايد 0 وذ 0 اًمالا ُِق 0

 ءالدلا  يوطلا ةج -ىف ريد :: امك نءظب ومها ددرف

 ءايفلاو هضدح لاطامر دم * . هتعضتتلاى يما 215

 ءامدلا نت اهو اجرك رد 16 ناييعا 7 ٠

 ءالغل السا ماركص ك « المأ ةعستا ودعا
 عم اًؤواح نابيش نم موق مهو ةقيقثلا موي اش رذنملا , عم ركبل اهلك تناك امايأ مالا ةديع

 0 مدر اق ديه نإ ىررمعأ لبا لعن ورشا َن نرعلا لها نع مظع عمج هعمو تاكيشب يا

 وهو عدكلا و >> |نغ مون ام مو دبع ورك لنا يش ل يكسو مو مف اولتقو ركشي !

 0 2 ند را عج رجح عمو هيقأ رد ا ام وهو سلا ا ءالغق مآذن >>

 سدقلا ى صا لغا مك #2 هلوقوهدونو >> تل هيدر اردعح نا 0 4” سريقلا“ىما سك م

 0 ماي || يداوب ضع نقع لئاو نب ركب تر اعف 4 د ليف مول هنارم 10 تا

 لاَ كالملا كاذل ام ديه نب ور<ك دعا ا ان سقللا ا اودقتساو نع كولم ند ملم

 ردد ىف 6 نه اليخ هجورذتملا ناكو رو ا 3 ا «# ةعسلب ومحان دقو # هاوقو نوم اط

 ريكا هاظ ىف مهب ذب سم 0 ةعسأ مهو م6 راثنملا و 0 لئاونب 0 ترفظف ردح ناطق 55

 وهو ا نك فالق سو الا يف . 1-5 نو> ن ولاَ لاق كالمالا راج هللاَش ناك او<ذف

 3 تتواخل ءايقخ ةيركق هنمو قآر 9 اك ] ىنب منول ءاح نويللا ناكو بركي دعم ن سف ع نا
 يعإ عمد
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 ةديصقلا هلله نم ثر ا غرف اماق لاق مواقف 00 ا ىلا 3 اًواحف را ودعا هوم زف

 مثلاملا هذه ىلع اوقرفتف بلغت نئاهر ىلع ثدحام لئاو نب ركب مزلب 0 ورم مكح
 ورم هيتقف الالذاو مهل اضرعتموناك نب ورم م اسال وح نك كلذ نم هش يف 1 1

 0 نبثرحال ليمشزب رضا ىفدشنأ تيكسلا نبا بوتعي ( لاق ) كانه 7 ذب, هريخو موناك نب
 هرعشا ام هرد هلل لوّشو اهديحتدبو امسحتس ناكو

 تس
 ادمع ىلعلامرهدلا ن 1 ها

 ا رجو ًاقلحانل او لا ها قلفو ندا قدوأ

 أدقؤ نا ناك كبأ برو اميسرافو يلد

 ادهنالهم نم باصأى 2 كا م 0 ولف

 5 يننأ دقرهدلا دعك ز نا كعان 3 يع هضق

 0 الام | + دفا + ارشاعم مار مكلف

 ايعرناذ الا مد اذ # راح فانز مهو

 ادد قيال كونا ه رضيبال د نيف

 اذك نتا رشا ل«: واط ىف ردح كوزلاو

 000 11 لادم ط وايل و ليت فرف> ني رجالا نيتبااوةدرصقلا: نم لوألا تدبلا يف
 تكس وص ةيوباب ىلاهبذي نم سانلا نمو

 1 رولالا رود ردو « انحماف كمي يد الأ
 (*) انيس اهطلاخءاملا اماذا # اهف صخكلا 00

 يلع ولا ىرحم .يف رسدلاب ل دا 2 ءانفااو 3 موثلك نب ورهءارءشلارفاولا نم هضوىع

 نع يل سولا» لش ” ىنا مهاربال هيفو هتيآور نم.

 هلوقو هعص وم نم قوش( اداب هم همون نم به لاقي كمون نم يم وق ها (0١)

 00 5 م فيقخالاب ه4هدع.ص لأ ا ةأدعأ] برش 25 0 ا أ يأت .دع.صأف

 هنارعلا ن* م“ ناتغل هيو د نوردأوع ليقو هيلاوح اع هع 0 0 ةريثك ماشلابةيرق

 ا م 1 رمدعلا نو ر. ةقيقرلا ا ) 3 ١ ل 0 ند ها اضيا واول موز

 روج ن٠ لاح ليقو ةحوزمم امم 55 ىأ كل لوعفم» هنأ لعاب وه: مءام أمف ب|تص يأ 0

 ةفص ىل و لاح هنأ لق اني كاد ةعزلا وه لل لل قو سرولا ةل+مملا مشب صاعاو امن م لدب لق و

 راصتحا ضع هأ د <- يأ ىلءؤ ام نت نب لدو ع نحت نب ايارش أ .ةسأ يأ فود 8 فوصوم

 , بدالا ةباز> نم



 وا 0
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 .٠ م 1 24

 م6 هربخو موثاك نب ورم بسلا لج

 مع نب ورم 5 0 ند مح نإ ريهز نا كهدس نب فان نإ كالام ن موثاك نب ور# وه

 راز نب ةعمر نإ ا نيا 6 مع نا ىلا تيه ند طم 20 , لئاو ند بلغت 1 ١

| : 
 نب هيشع نإ جعل تن 1 ا ل تأ 00 ورم ل نعم للا

 نع ماشه نبا سايعلا نب ىلكعلا ىئادح لاق ديدد نب نسملا نب همم ( قخأ) هيه تال

 نك للا ل لا مث بلغت ىنب نم لجر نع ليممسا نب شار نع هنأ
 لهاعم َلاَقُف لهاهم تنب يبا هل تداوف هيلا تيدهأ ةبت تع نإ جتعل ت تنب لواهم جوز ال لوقي 0

 لوقي ف'اهدب فته مان املق ام مع اههيغت نأ ا امداخ ترسماف اهاةأ دنه هنارمآل ا

 يليق تن ناعب ىف * لهل ال ةدعو لذ ري 0

 3 فلج سس ناكف ةعربر هلاو الك لاقاهماتق تلاق ذب نا :هاب لاقف طقيتتاو“

 تأاق موثلك نب وردهعا تلمح الف باتع نب كلالام نب موك اه>وزنف 2 ىلا هريخاف

 لاقث مانملا يف تا ينانأ |
 دسالا مادقا مدع * دلو نم .قيل كلاي

 دقالا الف لوقا #* ددعلا هيف مدح ن 0

 لاقو ىصلاىلا راشافهف عال يالايفنينالا كلذ ينانأ تلاق ةنسهيلعتنأ ام افا معمتمسف امالغ تدارف|
 ي رخنلا مير دولا دحام # ورمع م اكل عر ينا

 رسالا ديدش بادأص اقو * رزه دبل ئذ نم محشأ
 ها 32و هللا مهدودإ #

 ورمسوبأ ( لاق ١ ةئسنوسمحو 1 هلو تامو رشغ ةس ناوهو داس لاق ام ناكف ردا لاق

 يماعقلانب يفرش أ 00 يلكلا نب لاقواهريغو يجحسلا نب دا ىفلا ر ع نب دسأ ينئدح ؤ

 ا نوماعت لههثامدنل 00000 0 نة نبا نع 0 0 مهر رارارخألا

 0 0 لاق موثلك نب ورم 3 |ولاقف ىمأةمدخ نم. هيأ بمان شرشلا)

 هموق ديس وهو 1 0 او برعلا سرفأ كلام نب موئلك اه اءبو ب رخلا نعأ لئاو باك

 نمور“ ليقاف 0010100 ناكل كا موثاك ن ١ قرمع:ىلادته نبا رع 02

 ورمع سمأو بغت ين 57 + نءط يف لواوم تنب ىلبات تازقاو اح قي 90

 ةوصو ف ]و شحال 1 ول را رفلاو ةريخلا نيب اهف برعضف هقاورب دنه نبا

 تناجح نم ةبقيف ْدَيَهو ليل ت تاخدوهقاوريف دنه نب ورم ىلع موثلك نب ور< لخدف نافل يفب

 ةيطاف ىخحأت نب لاهم تنييليل مأ تناكو سعاشلا رح نب: نيدقلا ؟ىرضا ةم دنه تناكو قاورلا

 ىحت نا هنأ سا ورمع ناك دقو تيدلا اذه "امعنب و لسفلا قرضا مأيه ىلا ةعيبر تذب

 كلذ للاي ينيلو اثدئه تلاقث فرطلاب اعد ّ ةدناع ور.عىعدفىليل مدختسلو فرالاب اعد اذا مدخلا



 م

 3 اهلا ةالدأو و نم تاو 8 اع تداعاف امداح ىلا ةحاملا ة 4 هاح مقتاىلبل تلاع قطلا

 0 ههدو قرشا هر ف 6 وردوع هنلا رظنو هه>و يف مدلا راثنموثلك نب 6 امهم

 ورءع 0 بر ضف هريغ فيس كانه“ سيل قاورلاب قاعم داه نير كل تفس ىلا موتك 0 ورعءع 1

 لوش كلذ ىفةةريزجلا 1 اوراساو ةئاحم اوفاسو ف اورلايفام او.مناف باغ ا يفىدانو 3205 نءا 1

 2 ا ماقو ظاكع قوسا ايطح ع مأق ناكو *# ارح .صاف ك.دعصب يهالا »* موثلك نب ورمع |

 | ءارعش ضعب لاق كلذب اوك ىت> مهراكو مهراغص اهيوريو ادج اهمظعت بلغت وو ةكم مسوم أ

 لئاو نب ركب |
 موثلك نب ورع اطاق ةددت#ل 0 للك نع باغت يفب ىأ

 موسم ريغ رعشل لاح رالاب # مط وأ ناك دما ١١( اهم 3 رب

 لطخالا هام ىف ريرح ىلع دري قدزرفلالاقوأ

 نارحبلا حطانت ثيحتاب م 10 ع ا للا رهام
 نامعتلا ىلعاوطسق مهو 0غ * ةونع دئه نا اولتق مه موق

 هل ةديصق يف موثلك نب ورمع لعش رش يلغتلا ميرص نب نوفا لاقو :

 * قنوع هما يعا مدختا #* اعد دقو دنهنب ور وعام كرمعا

 # قذحلاب هنامدن نمكسمأف * اتلصم فيسلاىلاموثلك نباماقف
 قاورةديدحلا ىفاص طش يذب «* ةبريض سارلا ىلع ورمع هلل>و

 هلوقب لطخ الا ىنع هاياو هاخاو نادعتلا نب رذنملا لتقف موثداك نب ةرم هل لاقي خا وردعل ناكو لاق :

 الاللغالا اككف وك والازاتق . * اذللا يمع نا كاك ٌّى را 1

 238 وروعلو سدع ن ور نأ ارش لتاق وهو 0 كاش نب موثاك نب ورهعل ناكوأ

 سشفخ الا ناماس نب ىلع ( ا لئاسرلا بحاص ىعاشنا يبات هاو رمغن موثلك مهو قاب بقع |

 م لع ىلعلا موثلك نب و ردع راع” لاق يبا معالا نبأ ٠ 0 بلا نب دم ينادح لاق

 ايامسو 0 باصأو ممم هندي للف ةماعلا نب 0 ين نم يح لع كلذ هاو نع نم سم مل مع

 0 را مف و ةمامأابة فين ذح يغب ل يم م ” يدعسلا لدنح نب دا باصا نعيف ناكو.

 مهار ةلقفرتش نااومعن طز مهناع محعس ود ةقيش ردح يب ند هان نم لوا ناكف رجح 10

 : لاقف زمر أموالك نب ورهع]
 رحشلا ىعرا الو ءاملا ىتسالاو * ربتحاالف اهدعب ينهذاع ن*

 5 روك كنا فاح © رم نيتساعَحو مط م

 دقلا ىف هدشف امدج ًاديدش ديز, ناكو ا هسرف نع هعرمهف هنمطق ورم نب ديزي هيلا ىهناف |

 كوخ يذلا ثنا لاق"
 ك0 ا

 اع نورذاشىورو (١



) ١0 
 ا ا و م ا م ل ل و م

 اس اردو لم اد د لح ات 350 رق كقسعلا يه

 تعمتجاف لاق هلم . ةعرس رلاي 0 2ك در يداف 2 اكد رطاف هده ينفان ىلا كن رفا يف كَ

 هع راع برضو مهروصق نم رجح ًارصق ىنأ تح هب راض هب كلف در كلو ءووق ميل ونب |

 ينل 0 0 اف را هاقسو هم مش ىلع هلمحو ها كو هل رحبو ةق

 0 1 رعشأ لو « الاحمر ا رحيسلا ينم ت عبجأأ
 الالبطاالا انمح هد * دعم ىق هلاك ليف 7 و

 الاتتلا قدصدق عاطأ ةادغ * ورمعنإ 0 5 ناب

 الابنلا ىبض اهنومري اذا * حادر ةململم هتك

 الوخلاو ةرسملا ءكمتلو . اهحدبز يالا ارو 2
 الازن هلزان ريخلادبزب * وره ن موئاكنإ هذاك

 الاهلا لسالااه ردص يي ورب ع ىح ءارفسلا مدع ديزي : 3

 اوبراح باغت ىنب نا اومحز لاق ىنارعالا نبا نع لوحالا انريخا لاق ناماس نب ىلع ( ينريخا ) 3

 ل وار هاقلتق يناسغلا ردع يأ ا ورم م6 ر رش 4ثم اقوذ ماشلاب أوقحلاف اع 2 0 ردنملا .

 ١ 0 نام فلا ريخاب وردءعأب هل لاَقف ياوقاتي ا 00 8 أم وراي هل لاو موثلك 1

 ظطاشا هل لاقف مهروبظ٠ اروام | وعلمو ميما دش مهرمأ اهيف لع الا و ب رح اوظقيتسي !

 ورءع فرصناف ا حزانلاو دار ا اا لأ ىلا مهلف ىفناو يطوصأ |مف كرت ٍِ أمق س مل ةمون

 لوقي وهو موثلك نبا

2 1 
 نش نسل 0 ملل دا تاون ىف ني

 0 ف نا كوع لع »+ انا ..نعللا تت رعاف الأ

 ديادش عك دانز ناو »* لد ا: نأ مع

 برعلا ند 51 اعدق هدع ون 1 كب قالا نأ موثلك ن روع معلب يبا سعالا نا لاقو لاق

 هلا

 حلاسملا كيلا 1 اهعايشاو 27 1 ةنا ا 3 ي* ' :

 ١ ىعيلس ةمأي هريعل هلوق 4هنم اريك ءامرذخلا 0 تامعتلا اغو : ١

 جاساو نيق نم قا نو نه * اه رك ىعدس حرت الذا :

 حاميدب يطبق شما تح د 0 ر اماونا ىلع نو الو 1

 جاحلاو توبايلاىف ديقملا يثم * ةصقنمو مْؤل نم نيادعإ يشك

 ) عسان 2 ناقل ب5
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 نامعتلا يف لاقو لاق

 80 ا رع اوالاخاتم الآو * . ةفلر وللا ىلا 'اناندآ هللا احل
 ارث, فوذشلاو طورقلا غوصي * هلاخ ريكلا خفي ن 10

 لاق راك للا نر هلا ن1 لاق ىتثمدلا كيعس نإ دوس انادحع لاق "لع نء نيسحلا ) ا

 000 تل صح امل لاق طاق نب رعلا نم لجر نع 0 نع ةريغملا نبا ىلع ينئدح

 هغلري ملام رمعلا نم تغلب دق ينباي لاقف هينب عج ا نودع هيلع تناادقو دوا موثلك

 هلثع تريعالا ىشب 00 هللاو يفاو كاوا مهبكزلام ىف كزعي نأ ديالو 0 0

 اوددحاو م كل سا هنافمثلا نع اوفكف بس" بس نمو الطالبف الطاب ناك ناو اخ اقع ناك نا ١

 اذا نيارح درو 5 نه رخ لجر ترف بررغلا مص نم ا نسحي «راوج

 فواعلا موقلا عجشاو راذهالا ن وكب راثك الاعمناف اوز>واف من مثدحت اذاو اومف مدح اذاو

 011 بتوع اذا نمالو هل ا وم ةلااياتملا مزك ١ نا كر كلا دس ١

 اوجوزت الودرب نم ريخ هقوقعوهرد ند توف هرش فان الو هريذ ىحري ال ن٠ نمانلا . نمو

 ضغبلا ح ا لا يعذب هلانيكش فا

 كا

 * نام .اًنامز عيمالذأ #4 2 ةقريب رايدلا .ن

 ىنادي كاذلامةعاح زااعدص #* هداؤف نيهرذا اوشا عدص

 ينار#ىنفش كترحم اذاو * ةحاح لون أم كلهأ كررادا

 اهب مكح ىتلا هتموكح هيلع دربو لطخالا وجهي ريرط رعش

 يف جللا يغ' نان 2 اف ءانغلاو هياع قدزرفال

 رك ذو يلع سولاب ل 0 ك1 دعا يقل ىذا هباثك
 ديزيل هيفو ديعمل هنا لاقيو لاق نين هنا يماشطا

5 

 ىسوم نإ كلما 0 ذ نحل ءاروح

 مأ لوالا ليقثلا وهأ يردأال لاقو هنع
 0 لا فيفخ

 ضيرغللا  لوآلا ليقثلا نا

 لمزلا :بهفخ- ناو
 لاالدلا 5 لا



 (اابف)

 هه[ يناهصالا جرفلا ينأ مامالل يناغالا باتك نم عساتلا ءزيللا تسروف نح

 ةفيد

15 

 هنن ودةمصلا نإ دود
 ةريثك اال كد ريغ َّق هرايخا نود قااغالا 1 هربعو ندللا اذه ةعنص يف ا رايخا

 انيه الحاسب مهريعو نيئغملا 5 هرابخا نم يو تناتكلا لروح نع 6 رح

 هنأ و سايعلا 0 مهاربا راخا

 ثابالاو مهنمروك ذلاءافلخلا دالوا عم

 ديشرلا]ن ىسعوب |ءافلخل ادالوا نم ميضصا ا

 ه.سأو د.شرلا نب ىسع كا رابخا

 نيماآلا رع ب هللا كيع :ناكعا دالوا ند 0 هل تءورنم“و

 هيسنو دمحم نبهللا دنع رابخأ

 لكوتلا نب يسع وبا ءاناطلا دالوا ن“ علص نمو

 هيأ و مهلا سل رابخا

 اقرشو "اضف هرمعهع لها م مدشو 2000و نسحا وداحاف ءافلكلا دالوا نم مدع ند

 هللاب ندعملا نب هللا دبع نسانعلا وبا بادآلا .رئاس:ىتافرصصتو افرطو ارش و ١١١
 ش هدايا ”راهر كلل

 هيسأو هريخو رارملا ل

 ه.سأو ةغباتلا رابخا

 هيسأو ةزا>نب ثرحلا رامخا

 *ريخو موثلاك نإ ورعهع بدسأ

 2 تع م

 --جع
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 ينام ألا ججرفلا يأ مامالل

 .- ىلاعت هللا حر

 ( ًاءزج نيرشعو دحاو نه رشاع ءزج وهو )
 مهب هعبسيغيمجبم

 « همزتلل ةظوفحم هيشاؤ# هعبط قودح

 © افلا اقل قرد داع يدفأ دمج عال منح )

-- 

 2 0 ةناخست كلاب ةعذفأ ةحن ١ لع لير

 كدب 1

 ) يطيقنث ثلا دما خم كل دانس حريحصتب )

 2 8 ط1 17971719011 ط»11177001
 0ك 0 مم
 م

00 

20 

 د ل دة ق6 714 3
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0 

0 



 معتم
 م7 لطخالاو رارج نين ءاحملا نال ف بيسلا نع ريما رك 1-0

 الا بمس ونا انتدح الق ىديزيلا سايملا نب دممو نشفخالا نايا نب ىلع ( نقرا

 00 يل نب دم ينربخأو ةدسع يأ ن ءدامذ نام يأ نعو ةدينع 0 ءاسح نب اذج

 نب ميهاربا 0 لوما نزح اواو 2 نأ نع نا غوبأ انئدح لاقل ام مساقلا ناوكذ ونأ

 1 د 1 لاق مهياور تمج دقو ينابشلا 1 يبأويلارعالا نإ نا د ء ىهايلا 0

 58 ع قر هلا ردا ى 0 000 0 وهو كلام تل لاق قزرفلاو ريرج 0

 اك دج و فك هل لاقف.ءانأ 5 ميل عمسو اههيقا يتح كلام رد اذ اهرب يبناتو اعهنم ظ

 نم فرغي يذلا لطخ الا لاق رذحص نم تدي هير يصر نع فا 0 تدحو

 قدزرفلا ىلع ًاربرج نعم كفو امهرعشأ رح
 ريحا ينءاج الو "تعلم * قدح ىدر ءءاضق تدضق يلا

 ركذ هموق نم ُهَبح هضغو * 000 نا

 ' مدقق ”5ل[لد ناو سع نك رش م ةديبع ونألاق هيا تأرفلا نآس دق ىناعالا نا ةياور يفو

 | ةودكو مهرد فاأ ةرارز نب بداح نا راس ندع نأ دان مث هيلا ثعف لطخالا هيلع

 تيضقدق كذا مراد يف ودعم 1 _ اكل اذه جهاو | : ىعاش ىلع نع ال هل نلف 0 هلغاو

 0 .لظخالا لاف هيلع ْئ حاصل ضفاو نا لقف ان محاص ىلع |

 ناس جدحم ٠ تر 5 فب تاكا ل اوهتاا يذلاو كيا 0

 نايكرلا عم | عض رادت ثان ه4 تدع أ ت

 ذامزألا ا 2 اهؤانمو نإ 3 د ا عنا

 ' امف لوش ةليوط يبهو



١ 
١ 

00 

 نارخلا زل سراوفلا اناو © انشا نا" ير كلذ
 ناكرلا فقاوم دنع دهلا يف ه ةا: ىلعأ لكك كبأ اوقبس

 نارحو لدكحالك نبب ك كتقلأ *

 نازملا ْ قف كوبأ لاشو او>حر #*

 مد ترطخ اذا موق

 مم أزيم ف كانأ توضو اهو

 لطخالا 7 درب ريرح كف

 نامزب اننامز عيبنال ذا * ناحمرلا ةقربب رايدلا ن

 اهف لوق, ةليوط يصو
 نارا يروا نا ىفق دق ارش نأ ةوابغلا اذا
 نابيش ىنب يف ةموكملا نا * اهاهانمملةموكحلا اوعدف
 ناحمب ما باغت رزخاي * مهراح ةحقلب مكيباك اولقق

 : لطخالاو رب رح ضئاقت نم هيف ىنغ امثو
 : فم ١ وص :

 اولبرسستي مل نادولا نم لاجر اما تاضاش اور ادا

 ايتن الإ كاش الا يحمر انو 8 ىلا آل ينوحبصا تاقف

 لويستو يح مللا ا,عفرو * ا احس يذبالا اهب رع

 تلاش تالّتما اذا امال قاقزلا انهه تانصاشلا ىنعو اعالتما 37 مثاوقلا تاللئاشلا تايصاشلا |

 صخاشلا فصب حارا لاق صخش اذا هر اصمو اهعفر اذا هلحرب اصش لاَ اهعراك |

 صاصخ نمنرظني # صاقح رهو :
 صاصرلاب قاعت #* يكاوش نيسعأب

 ءاحام هيالاو كنيع ديري كلامش نع ءاحام حرابلاو كلاهش ديرب كنيع نع ءاجام حينسلاو اس |و

 ملا اهةالتخاو ساكلا رود هش كئارو نم ءاحام فيفحاو ديعقلاو كال 0 5

 اهارج يف ريصنبلاب لمر اهدحأهل اهالكن ان هيف كلأمل ءانغلاو لطخالل رعشلا * حراوبلاو حما 23

 لوالامت ثا اثلاىف يطسولاب لمر فرئذ رخآلاو قحسا ةناور ِس ءالولا ىلع ةنالثلا تاسبالا ىف

 لمر مهار .الهيفو ىط_سولاب هناو عرس نإل | انضأ لمراد نع ا

 نع رسهنلاب لوا ليي نفح زرح نآل هقو ورمعو ضصاخملا نع ياو لوألا ف

 [منهاو يماشطاو وردع

 ريغ اهفرص يف يون مهن زأو « او ركواكتماوخلا ف 0
 ردح وأض مح امتنوض بة رق نم «# مدع يدا موب ترا

 رادلا ايم ولم ري: نم تنعي ءافلك © .ةعرتم.راقلاتناود ند تا
 ريكلا اهز دق نم كنا .نقيإ «. اذا تانناغلا لبصو هللا لتاقا



 رمشلا ةمللا داوس دعب ضيباو # اهرتوم ىموق ىفح ال 0
 فالك اهم ول يف ةاخلا ءافاكلاو | امدشل ةدعرال راع نع ىلا فقرقلاو 7 ءاع الع يأ م 2

 يفعل ربكلا اهز هلوقو

 أ دبع حدي لطخالل رعشلا * عمتجملا رمشلا ةمالاو هنم ندري امع هس ولع يأ هعفر هنا 00

 هعفر هاهز ف لصالا ةدلمع 1 لاقو هاهدزا و هاه لاش 5 قد ثا

 اهي لوقيو بيلك ينبو اسيق وحبو نأو سم نب كلملا

 ردص الو دار رخافتلا ك2 اهل سدلف ا 0 6 1

 #3 م سه | ىانتلا ىعقيو نوفل

 3 5 ضايحلا راقعاب' نودمطام

 أورعشام ءايمع ىفو .برغب محو

 أ موف يءراد نم كح

 ركسلاو -ءازأا مهيف ىرج اذا © مهرشٍبرشلاَن مو باحصلا نس

 رمصم اع تيس © ةشحاق 37

 هام بلا رطب ةراالاو 2 مدعو دازلا تح نو لا
 512 لك ملا تقاتل موق

 كر ا 00-02 0 0 ند يلا 8 و 0000000 | [ددقو ر رج لع هق للغ انودةيدقمو لظخحالا رمش رداق م. ةديصقلا هذه

 لاقف هرعش نم نيب هئنمضو ةديصقلا هذه هتطيقن يف هنيعإ هيلع هدرف نيعألا اذه هتب خل

 ادم 3 اذا نول 0 و 0 دازلا :كترع نولكالا

 كلما دبع حدع 0 لو. ةديصقلا هذه يفو

 رفظلا هل 0 هللا دل * هلفاوت ا

 رطملا هب ىتداس هللا ةفياخ

 اند "يب لما لأ

 #2 1 نوعه 00 رمعلا ضئاخلا

 مرح ناعكحالا| ووذ 0 / ال

 ىد ةوادعلا س

 رضدلا ةطاسوأ قو هكا فا * 0 2 0 7 تازقلا امو
 دع هيذ ا ن4 2 اهلا قوك د تب رطضاو ريطلاحاير ةهنع عزو

 رزو هنود اهف فيلكا اهم #3 ه رثاسسلا مورلا دالأب نعم رفع م

 ره ناح 4هلنم د_يحا 2و نإ لا ناح ةينم دودحأب امون

 رحشلا امد لعاب يزاوب نا ا ام . نومصم) شن رو 3 .ةع ّق

 16 ةفيزكي مع كلااذإا# 92 وفانع رع لعدم
 روخ مهاد ءيف ناب و #2 نإ

 اوردق اذا امالحأ سانلا م اضعأ وا# مط اقسم

 نأ هنأ وع حابصلا نب لع ا لاق 2 لق عم لاو كرا (ةيخأ

 وراك أو اولاتف را نأ نمو انمءافاخلاهب حدمت نب ياا هان احوهلغأ ن اره ةعاقم لاق دشرلا

 كلما دبع يف ُهْن ايلا نا كو او تب "حد 5 دكر لاَقف

 5 ةيادشلا 0 ذا امالحأ سانا مظعأو * نع ذاقتملي
 سعش



00 

 يد, مما لاق لاق ينئادملا نع ث رأا 3 0 ىنادح لاق ور ا لاق نسحلا ) ا (

 وو صسملا 0 ريه آف كلف ن 3 5 هاو نة يأ ن نأ ولم هدب نادو امون

 لئابو اقع اك اهرك اذا #2 هرب رمد يف اذ> 0 هل

 ةمرهنا الو اذه لوش ل نينم ْؤملا ا هللاو تاهه لاق زيزملا ديع نب 71 ب مدآ هضرتعأف

 لطخالا لاق اك

 اوردقاذا امالل> !سانلا مظعاو »+ مط داقتسا 6 ةوادعلا س |

 ضاعاي َث كك 2 رظا ضاعلا ةمارمدنلا نبا هللاو تي لاقو ل كس يد يدوملا بضخ لاو

 2 اهارا ةلعافلا لاَ لوشو: 0 وهو ةحمشا لمحو نا قالك ىلع هو> رخاف يع هو> راف

9 1 © 
 امص ومص : . مكس و مكسور

 حارلاب :ماق ندي تفل داك.« .ةييه شسرالا قيمت 0
 كَ يديزلا كالذدب اير ( مصل هآور اذكهو رد 3ك سوال ءشنأا طيسلا 9 د هضصومع

 يلدوملام هار ا ءانغلاو ضربا ١ كم ل 20 ءالؤه ريغو نا قوكلا صعب هقفاوو هنع يد هايرلا

 هدعاو يناثلا تدنلا ىف نأ 210 ن١ نيس و يلعسولا مكر يف رولا قالطاب لوا

 حاص ىف ::! امون 1 "لاق # 1 اميلغاو ا را برشانأ

 ْن دلع ) انريخأ ( 11 ةرط 0 ريد سم يع 01 هلوق ىلع. -ولاب لفرز فييقخ هتفرطو

 0 ترد هد م هي 6 1 ِ نايا 0 ّه نك ءاجش يف ماس , هش رم ف : 0 اا

 نازيملا ةفكو لباحلا 0 كانو هانا حاتم ةاك 11 1 ةفك 61

 نسر هكر لع لما دق تنمو روظ اذا حولي حالمطوق نم .ار ةموعضم ىلوالاو ريكلا

 نمرأالا حو لع راطعااد | ركاطلا م ا مه نهوا اهمأا اند 00 رة وأ اه ماع راص اذا

 3 اق ٠ ند داك باحشاا || اذه لوشن بادب ١ قاع 5 ءا يذاا هبد.هو ا مهل كلذ لاشو

 بادحسلاهب فصوام 0 وهو نضر كر م هل رقل هةءارب هعفدبو هس

 مد دراما نم رثو رح نب سوارا 00 : )0 5

 وه هنع 0-0-5 ءايدب رملا سايعلا نب دم هب را 5 يعمصالا لاقف همن يف تاتخعا دنقل

 ا ا نإ ىدع فا هللا ل ْن باع نا 00 نإ سوا ناطلا و يفو هناود ْ 51

 غلا دهاوش حرش نم ها

 00 لا



00 

 قوركسمأا 2 مف بيبح نبأ لاقو ريك نإ فاخ ن.ليقع نب نزح نب كلام نب رجح نب سوأ

 هنرقو ةثلاثلا ةقرطلا ن ا ا رك ذو اطوغو ةياهاحلا 3 رش“ نب رجح نإ سوأ وه هنع

 لاق لاق ةمش نب 3 انثدح لاق يره وا زيزعلا دمع ن نب دمحأ ينربخأف ةدعج ينب ةغبالو ةئيطحلا

 | وهبت رهزو ةغاتلا ةظدسا ئد رم عاش سوا 0 او وردهع ينأ نب ساو م ةدم ع 2

 كن هد لاق ىعمصالا اة 1 ا لاق دزوحا ) انريخا ( عفادم ريغ ةيلها 1| يف مك نهال

 ١ معز هناف يلكلا و هم طا ظ ةغانلا عن ع ف ءا هما ندع نب ع ناك لوش وروعا نأ

 وأ ميدقت لع ةعقم ندآل ىلا معو لاق رارضص نإ امش تا نإ كع ءأ قم رطلا هد هه 3 أ

 ينادغلاردب نب ةنراتع دقلاو يدع ميدقتب لوق» نم 32 ءو لاق

 . لهجبال يذلا ىدايعلا دنع * هلظمو هتيبه ناك رعشلاو

 ذلدحأ الا ىف ىدع ىلع نولدشإال 4 مك ينب نم الاحر ا ناما- نب بوقعي لاقو

 ' كلذو ديم ةيئاطاةدي صقلا هذه يور مك لاق ي ء.صالا نع يئايرلا ن 3 يديزلا ) ا (

 ناماس نب ىلع ( 0 ) اءمماشتل اورو اهنزو ىلع يتلا هتديصتب اهطاخي ن م سانا نمو طاغ.

 ا 11 نب سا دع يتدح لاق حابصلا نب ىلع انثدح لا ىركلا سول ل عا كاف نيفحعالا ظ
 ا وفكم يلاررعا جر لاق مو هلا ىلعو هياع هللا يلد هللالوسر ىلوم نادرو نب 0 3

 تلاقف يراغناف كسار يعفراف اند دق 5 شح 1 خيشلا لاقف اءط مغ ىعرأل هل مع هسأ هعمو

 أ دق م.سنلا حد ردا يف 1 دعب اط لاق 7 ” يرذ>او ىعرا لاق 1 1 بربر اه كا ا ؤ

 ادكم مث يرذ> او يعرا لاق اطال رم مهد لاغب امناكاهارا تلاق يرظناف 0 ىعفراف اند

 ' يعرا لاقف ردا رامح نطب اهماك اهارا تلاق ىرظناف اند دق مدنلا عر دجال يفا لاق مث ةعاس

 رعاشلا لاك اك اهارا تاق يزن اه ملا عر دجال يفا لاقف ةعاس ثكم مث ىرذحاو

 حارلاب ماق نم هعئدب داكي * هيديهضرالاقيوف(١١ف سم ناد

 را هةنمطير * هلفساو هالعأ نب 1

 حاورش هائوت رر 00-- 1 1 58

 سبل تايبالا هذه نم يناثلا تيبلا !ءماع ءامسلا تلطه يتح همالك يضقنا اف كلإبأال ىلع

 رمح هيف 0 هنأ ينل ردا رامح ناعب اه 000 0 0 نا 37 ند

 ا للا لفتحا ثيحم وه نم ىنعي *هنوح نك هلفحم ن نفذ * هلوقو كلذك نول د

 نفث لوقي لسلا مظع“ م هو دحاو اهو : دقو هناوحنو يل 3 ظ

 حاورق لاعب 0 ورقلاو رطملا ةزكلءاوس هنع ةيحان 12 نك هم عضوملا اذه يف وه

 هيلع تماق اذا اهدلو ىلع ةارملا تشفحتو تلاس اذا ةيدوالات ثفح شفحلا ينعمىف لاقيو حابرقو |

 اال ا او لا ةكباو ف رالا نم اند اهريغو ةباحسلاو راطلا ساو. (1)

 ظ ' نايسالا “٠ ند هأ ةفم رطقلا بده لكم ونديو ْ



00 

 سا 1
 دا 0 لاق 00 رحل 0 0 +محالا تيل را

 نك 0 قد رفس 8 جرد 00 ام رغم 00 روعح ب 3 د الاو ا ل ةد

 أ هاذه تقدناف هتعرصف هتقان هب تلاح ذا امالظ ريسي وه ايف ةرظانو جرش نيب دسا ب ضوأ |

 عي اناوضرالا د تابن نم اهريغو ةاكلا نيت يللا يراوج ادغ حبضصأ اذايتحناكم كل ا 1
 ' نيرهف نعزفف ىتام هنرصإاو ةر ف لا اعز قاع دست وجم هتقانين ربا كل ذك نه انف ظ

 عال نه 0 3 0 ةلاضف تب ةءءاح نأ تلاق تنأ نم اط لاَمث نوم هيراحم اعدف

 كادت ةنب ان لأَقف هن كا مالسلا كت رش اذه نإ هل يلوقف كابالا ذااط لاقو ار ا

 هللاو لاقو عرص ثيح هتيب هياع يب تح و وه ل حا م ليوط ءان م وأ 579 حد كابأ .

 كلذ قيرخكع نب قلوأ لاقف لقتسا يت> هياع موقت ةميلح تك 2 3 لود الا

 هرطا ىلا دج هممت ل 205
 ءركءاس الو قاط تسلق .ه- انطوط قف ىلالا كارا

 هيلع احن 8 تعاو * ايههد ا لحرب ءوبا

 ا ةمئاج ىف كال

 ظ
 ظ
1 
1 

 ل فقم يدالح ىلا ذأ ا #2 5 ءاوب تا 8 0

 ىدوع 00 - لحو د 00 0 ل 0

 دم#و 1 اع 0 1 ا د بوم يف ل 300 تا 0

 هن رب ر>ء> 0 سوا هفلاَقف ةحبلد أ ينك ناكو ةدلك 3 ةلاضف تاممن الاق ذ

 ىلاعلاو ءزرلا لح ةلاضؤ ىلع دع لاا 3 نعم ديف نانعا 0 : 3

 هق ىنغي ام اهفو ادج لب وط يو بااغلا مظ لا يالا ىلاعلا نع قو

 درع 5

 مفر دا .مأ نب ا 0 0ث هحاد ابا

 للا ءابو ا او * ذأ ةريشمعلا 0 نك ةحاد انا

 لاساس ن والا ينصب 2 اذ لع + را ه4 ناحرو 2 كار ال

 ! ىطسواإ المر ةشئاع نبال هيف نأ ش نساك واو رع ل ولإب ىل» هر تيقح نامحد هيأ قل

 نبالو ليق 2 سايعلا ب دوادلو رمهأ ءأا اللمر 3 ِ ني هيف نا اح ركءذو ورم نر

 هلو5 اهرداو هايأ هينارم لضاف ن نذو ليقت 5 مح عماج

 انو ركن يذلا نا »* ع - ىلحأ ىيفنلا ا 3

 اء يوقلاو مزألا و 3 *- لاوةح اذنيلا عج ىذلانا



5 . 

 اعزتلا لوا دق 0 يش # نمةح اشالا عفت لهو ىدوأ

 هذه 3 ياس 4 هلو هنافو دعل هنريو هناح 2 ام هاد ا ةددصق يو

 ماعلا ندا يفه هعاعو * 0 ع تاشف

 اها #7 ق يلع_.بوااب لوا ليق# فريف مدر 9 عا او ريهز نب ءاقرول رعشلا ليوطلا ن مه هدصو مع ا

 ا

 0ع ىورو 013 ن ه4 كهف لا يمس هنأ قدحسا رو ددعل هنأ ةناب نإ! ور< 0 قحسا ن 00

 ع

 سول ن هل هيف ةعئصلا نا ةاعأو مدر 5 6-00 هنأ ع طايس نع 5 .

 00 اده هرءش هصقو هيساو ريهز نق ءاقرو ريح عم

 صيغإ نإ سا 5نب ةعبطق نإ ثرحلانب نام ن و ةعمرنب ةحاور ن ةعدجحن ريهز نب ءاقرو وه 5 9 56

 ةيواعم ن ١ ةعصعص نإ صصص اع نت: هءرر نب بالك نب رفعح ن 0 دلاخ لقال هلو نافطغ نإ ثنرنيأ 1

 مف كلذ يف بيسلاناكو ة هعدد نب رم ا ةفمح ١ م ع نإ روضه نإ نار وه كَ رك تبا :

 | ضع تذعسأ وةش نب 9 اك الاق رصن نإ تبيح و يرصهوجلا زيزعلا دمع نب 1 هن 000

 هبوأ رع هتءاحو هند رفا امالا ضعب ىلا تاياورلا ضع تفضا و ياكل ن ء١ ةياوروم رالان عربخلا 06

 0 كالام تر عقار 3 هللا كمع ند مصاع ن ١ دد>اولا دنع نب 0 كيع يف را ةديع 1 ) لاق )

 7-2 17 ا  ا 7

 مانع مغ نب نالح نب ف وعنب 0 يباغت نب دعسنب عولرب نإ قادح نب سا ؛ دنع

 ةلرخأ ندع هللا دب 0 مصاع 20 م انا ناودص ىصحو دحاولا دنع ينأ ينأدح لاق ١

 لاق اراهاج مصاع ناكو سو هيلع هللا ىلص يبنلا ثعبم لبق مصاع ل ال ع نب اع ١
 [( مدن بعوبألاق) معن نالحن فوعن 0 ديبع يب ا راسو 0 1 ديعلاقو ظ

 دنا ةدببع ونا لاق كلم دنع نم 0 ةعدحلا نا ري نب ساش 0 مه> ويش نع ينغاب ناكو َ

 ري ب اكمناك لاق ا ةرم ينثدح مْ ( ةديع وأ لاق ) رهص ريهز نيبو هيب ناكو ناحعتلا

 أ و سفائطو اناففو 0 اك ةورحلا 0 مح دقو هدنعءنم ريهز نب ساش ل |.قاف هدنعأ

 نب دعس 0 كَ يع نب عابر يفب 0 الا تو ليح يف ةهدر ىلع رقو لاهش هاو يف هتقان |

 | هةر د ساه تدلاو هفالانوي لسد قماش شن اف لبحلاب هيب 0 ذل ةهدرلا ىلع نالح نب فوع

 لاق يوذغلا ىح وبأ هنأ يلإ ليحم لحر ينثدحو م 00و هلع رد مسا عا

 ءاسخ هياعو ع دوك كرطو تاده كاد 17 م كل 3 هوم كل هأيح دقو ساش دارا ا

 ةربر# 5 دال ءاملأ هيلع قار 5 م هنانقل هبا ى 6 ةريهظلايف 3 هيف كل الا 5 حاب رأ ىتاع

 ١ هس وقةيلا تدق يدو# ينيطأ أ هنا مالا حاير لاف 0-5 روثلا ل وه اذاف حاير آما يد هو

 نيد باضلا قد كيف يق مهسلا ١ ع و هل دل نالت ىوحأف هته هالك هلدت ةارملا 2 اههسو أ

 ديا د.ع لاقو لاق ةاكرأو هل 5 هيلع ةءدهفار 0 رذحو 0 >و اءماصقت نمتراقف ا
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 كاملا“ ل و م 50و دشناو ا صقو ساش دقفو 0-5 دنع لاقو هب هعاتم وأو هك لك"

 عوطنو | 3 كيسم لاق هب ةمتع. امو 3 هةدرسو هنو.ح- كلم مط لاقف هلاح : 0 ٠

 0 يح | 5:يردا ال هلا: ءامام تاك اوثكش دش ملط « حطتل مف ا نوم اوافاذ فاطقو

 5 نإ اونَقِس و تفرق اللا ءاح نع نك ام نعد ءادل رمح ةفيطق ظاكعب تعاب حار ةأممأ

 جمنم ىلع ه ا عطقناف ا ةعدج نب ريهز دشن لاق ل عزو ( ةدب ع وبأ لاق ) ,هرأأ

 يل يرتشا لاف اهطش ةأرعا 8 ها ريهز رحنق عو>و فا سانلا تاضا 5 ىنغ:طسو

 أمدعش يعم نأ د تاامقذ 5 الا ل 0 لاو محشلاكلذب تجر برطلاو بدها

 1 .نغ ريهز ىفأف بد ملا فرعف كلذدب ا ١ تنآف ا جم ةاوملا ترتشاف#: طلاب كد ملا ف هنا

 هع ن دا ينبو حامطلا ينب نم هلا قاع دقو هنم ءارب نحو كنألا نإ عار هذ ١ |ولاقف

 وهوموب تاذ عمان ّلا كداب حيصلا نس 0 | نآبأ ىف روظز و ءدتع ليلا نورك نكت

 هذه اولاقف تند ذا كلذك وه انيق هءارو لفك لع.هلعجتو المح هلا كرف تير ندعو 0

 كينم ناك ل ه اولاقف .ملاخ لدا .تيقلوهقوش لصايف رفط رجش عاق يف رمطف كيلطت نك
 عاقلا كلذ يف حابر وه بذكأل لاق كناتقنل وأ انربختل كءارو بكر ملا اذ_هام اولاقف ال لاق دحأ
 تيس نم. لمن حاير دخياف امهع- اول ايراثو انوعذ ناح نينا نإ كسا لك 0 ا

 تاازاقهتطف اهدجأ هلع لمظ نام يذلا كلا نغ اذه ىدانو مك لا هر ب
 امم د نرتمطت رح ا 0 ذدف اياوم حابر هامرو هتلك اش ثيحوملا خرلا لعنلا

 هاحرح دقوهي.مام ددع 0 ةيل هللاو اذه ىلان وهذ نا ع تاهنوصحا الوم هامرو

 يدتسإ وهو 18 هتناف 0 يتَح 0 او امهحير حابر 0 لاق توء.شف

 هتيلغ املفهتلل لو تاق نا رشا يح ينيينحا لاقثي ماتا ل لو ضوخحلا ىلع

 تا ا ايا د دع كالا يس متكواصقشم 1
 0 رب لاق ا

 5 تره ويح "ساعت تكا

 هال اطير افك دال

 ةاكينلا لك د قع لف

 كي ساشل قحو * ةربعب تح هيلع ا

 ا كل ءالا 0 ىنع ءاع

 ا ليللا ةىغالول ناك امو

 يي ا باج ءرملل نيا ىر معا كاذك

 ل يدل واس للم لع #2 ةلوعو تديحام هيلع نزدحو

 ””سهريو ى ثم ءاحسبلا يدا ناكو اركتم مضلل ناك امض مس اذا

 ترك 1 هرعت 11 تاجا # ةرم رش ىلا املا تاوحاو

 بوله اقلا: ادب و هيلع 7 ىأَقف # 4 ءآو ناك 3 4ع جرفف

 15 مل ساش لع الو ساملا امو سابااو 5 امون ساه نساش' لثق نيح هعدجح نب ريهز لاقو

 و تزف ديما دنع لاق 0 الا يونغ ىلع ردقيال ناكف هموق جملا فرصأأ 6 * لاق ساب ان



 الا” مرسال

 1 9 9 عب

 نب نيصخلاو ة ةعد> نإ ريهز نب نيصحلا ساش يأ عم و ادوق 0 نأ لف انع

 أ معضر و ىلع اصن اك 3 0 تااَقؤ 0 كلذ لَ ف ريهز ا نأ ة هعدح كب 0 7

 ا راكو 0 1 ها ىبف ةيحوبأ مع زو بالك ىنب نم لعل افدر جبر جرش: ءادفو ةيدبب ١

 . ةفيحصلا ِق لير 1 موقلا 4ههح>و افااخ 1 5 2 الا نايرب 5 ٍّ تاد |مف 4 44+ ع أههعم ا

 20007 ااا اا ا 0

 : 0 ام,سوؤر قوق ر 0 لاق لوزتلا ىلع ناردق.ال نيف دار يم ا م م 1 12 أ

 ردهوأ 0000 ةدجاو لك ذخأ اف كاذ 1 5 داعم اذهام الاقو | 5 0 ايقلاف رمصرمصف ا

 . لك ذخأف ةثلا ءأ| اداع من اذهام الاقو 2 2 نيمظعلا انقلأف رص رمد امهسؤرقوف درمصلا ا

 ”اذاف تام ثالث كلذ العف يتح نيمظعلا ايقلافرصرصف اءهسؤر قوفدرصلا ر مث ةعطق امنه دحاو ا

 هءحاص لاَقف موقلا 1 افلا دفا نأ ظر انك دقو يش «ىتدأ يأ مدا 0 لظفدأ م ودلاب م ا

 أ نع حاير تا يوكن نا 7-5 مهزجمت تح مممدحا وكنعمولغاشأ موقلا ين يناف بهذا حإ ارا ْ

 هيف طوف بنرالا ناكم لثم امن رفتحاف ةفض ىتا يتح ةلحارلار ا دعو ردا 0

 احب هيحاص ىضموةمامعلا اءملعدش 7 ”فص ىلع 0 ىلع اهادحا لي هلعت ذحا 1

 وأ ىلو امافهبرس اولخو هوقدصف مهم توند دقو ةلماك ىنَغ هذهلاقو مهد هولاسف موقلا ىتا يقل ا

 ١ 201 قم والاف 0 ةيذكم ال لاقف كفلخ ناكيذلا ن. اولاقف هفلخ لحرلا يكرم أ

 ا0007 | اديرب مو انرأت نم هللا انتكمأ دقق هملع حا تح انيلع اوفق امهم نا نان طا
6 

 امس ١ فيستا سس سس 7 سم + ييوحمما | نع ههنسسيسس م عم سس سس ل ديو

 ىلناردتباف ياغي 7 الاز افا أهمدرف 3 م اذاؤ 0 لاو |ولاق ع موقلا فئوو اضش ا هيف ١

 ارم مو د( ىلأ كاع ةرعحلا دا 2 هضرأ نأ ليك ذاآلا يناءطو هياص ترف لوالا تيم رف 0

1 

 0 لاق ( أاءيياص تركب دقو لادوالا يف دعم رّئشاف ةباص هب تقشرف ير اب هب يوم

 راع ترثلا اناكفاع هطقفهمدق ت>رذ دقو موس هنا ديس 5 حاير لاق لب ةيح 1[ اق( هدم 5

 العر ته ل تح رثن امير تذخاف حاير لاق موقلاب اتةحاف اهاس رار ل

 اموبرشب مل ناحمرلا اط عفر اذا تح موقلا هياطو لاق تردهلا مثا ايف نيحعرلا تزرتف تدنسف

 راما تدب املع ةهدر درو يت> احر اخ حاير قاظناو تاف دق اح راخ حاير رأ اودجو يتح هلا مع

 اجلك ًاتطع حاير تام دقو ليلا يف عئار اط لمحو اهم ناس رف لاا اود سعأ هيقو ضيغب نبأ"

 كوس كحنو ينيعد اه لاقف رم دال تااقق هاش ١ :أن نأ تدرو هنف تعمط يمد: ب هلأرأ

 لا مث لسن ىِح ءاملا ىف بعو تناف اهكهاور هب مذخ 0 اماو اكس انآ هر تذحأت تناف

 نينيصحخلا تذ' م ف حاير لاقف هءوق ىلا هحوب |

 نيل ارازف وذو اع 2 دكا م | ىل تلاق

 227 كمكا تفوو ةادنف قو * 8 ةماس 1 ١12

 : لملا تناح ةزاحرلا لّدع *«: 15 نيصحلا ىدل نيدحلاذا
 1| يرخالاةيحاتلاف تضورببا لا دج لام اذأد ابحي وع فأر | مم نوكي ؟ ىث ةزاجرلا مربالا 0

 '00| نياوهوا ةعذج ني دسأ نبا يمحو ةعذج نب ريعز نب نيصح ينمي ( ةديبع وبأ لاق ) لدتعي ظ



)١1( 

 ظ نيتش ذنم هنأ كتندح اه لع ثيدحلا اذه تءمس دقل هللاو د دبع لاق ( ةديبع وأ لاق ) هم

 'تسس الواورذيآ[ الو اوداق|الودئهم دحاوب اوكردأ نبع يب ناعم دامو د 0
 راهابلا يف امري ها هللا والو هثيدحو انثيدح ىبنثا اذه ىلاو كتدشنأ اع تك ايةلهلا ىف انرتاو ا كل

 تيمكلا نا ريغ ابرح ىف ةعدج نب ريهز رفعح نيالا 0

 هل ةلك يف نس اع نو , اريك ينب نم اوأق ن نمو سديع يف! يف ىنغ نم هلاو>ا نم لتق نم رك ذ ينع نشا

 كلذ ُّق لاَعو ىربعا ملاس نب تبايش لو ل مهاك اردا 3 اهلاق ثردحلا ادي هلعلف د

 1 ا : 1

 "نننلبلاا . . ناوي نبي هذي ذب سعب هو ب.جح دلال 4
 تت ,نامأدل تاكو ىدكت اطر

 لصالايفو عورفلايف مهف نيمال * اهالك ىادلاو ينغ نباانأ
 لينلاب نيئيصحخلا نيب اولدع مهو * ملاسنب بيبش يوهاوعدوتسامه

 « . لكتلاو ةلذملاب ًاريهز هابأ * اومغرو كولملا ساش اولنق مهو
 ل دفع دو اكيد 6 دوقاع اهرو ةعذج 9 ف

 نيس اةالد كفو 5 ىرداال هدلا نم ةئينه مهيلع ينأ هنأ دياعا دع. كا دق" ( ةديبع وبأ لاق «

 , ةهربو ةبينهو ىهدلا نم ةئينه مرتالا لاق لطاب وهف اذه ىلع اوداز اه لاق ساش 3 مارا

 مهدلا 0 ه.ةحو

 م يسبعلا ةعدج نب ريهز لتعم اتج6-

 ساش ثيدح فارصنا نيب ناك ىريغلا ةيح وبأ لاق ةديبع ونأ لاق بالك نب رفعج نب دلاخهلق
 (ةديبعوب ا لاق )ةنس نيثالثلا ل اة نيرشعلا نيبام ةعذح نب ريهز رفعح نب دلاخ لق تاركا

 صاع ث ليلو | مف ريخال ذكموب نزاوهو لاق امرآلا ةعذج نب رييغز را ألا ر وسأل نب نزاوهو

 م ه زودل ريسهز ناكو لاق لاخلا يف ءاش | ءاعر مه اعاو 2 قا 50 مي ةقافمحاص نأ

 ل ىلا ةوأن :الإب نزاوه هينأتف هجو لك ند نيالا ل ايو ريهز اهانأ ظاكع مايأ ناك اذأ ناو

 | نب ديس ىفب يخأ 3 ا ا م كالذ علخ | هدعب كِلْذَو مغلاو طقالاو وعسل هنون أف مهقانعأ 0

 0 نا دعا نفر ترق ريهز لزن ظاكع نع سانلا قرفت اذا مث م.مت نب ورم

 وأ لاقو نزاوه نب 10 ةيواعم نب رض يب نم شيهر زوجت هتناف الاق يرهلا ف ةيح نأ

 أ سانلاىلع سان يلا نيئسلا تكشو هلا ترذتعاو ىحن يف نيس نزاوغ نم زر 0١

 اروع تدي اننَملا ةوالخل تقلتساف اهردص ىف لطع هذب يف سوش اهعدف هءءط ضرب 0 هقاذف

 أ نماهرحواو نمدلاو ظسغلا نم اهردص ىف ناك ام ىلا هيلع تدمصاو نزاوه كلذ ن نم بضغف |

 | 'ءازويعاودن ام>ال هللاو لاَقف رفعخ نب دلاخ كاف ذ ذكهوب ةءعصعص نب صاع ترماذو لاق دسحلا

 بالك نب ١ رفء> نب دلاخ لو#, كلذيفو ناو ف لق ّن> هقنعأ

 درولا تحن اضمن ةنزحنو »-ينانكاو 0

 ديفا ف يناور انيفطاو هب رم[

 ظ ٌْ
 ظ



000 

 دوءصلاو ةيلخلا نبا امل * اهارثويل نيب ارلا يصوأو
 ديدجلا خرلا يف جاعاا لم هك ثدح ندور ةاودلا ف اهأو

 دوع 0 ا داوع نع د زنك ليالاب اهطار تسدد

 1 كب 0 0 ف ينواآباف ينوفقثت | او 7#

 هود سراوف ُّى يلا هن رداغ ةلاراسملا ّق سقو

 دو هر ممانكخر فاش مولا طظيع نا

 د

* 

*# 

 3 00 ام لمار أ # ميصع

# 

* 

3 

 6 ءاأ ام 0

 دودسلا الو كر ناهي هيلع 6 5- 0 نذل

 د الو تاب را دين تاعراق ريدوتتاا يدق

 كيعل نب 9 املا 00 دقو شادءدح يندب 5 2

 هينس هموق نم لقتناف 6 الحر ا يوتنلا 0 وبأ ف اي ع وبأ لاق )

 ميم تر اع وهو ل لاق لوشو هل تاورشع يف ثيغلا عير ةكرب 0 عامز هةر

 1 ناتليا مهنيو تارفنلاب ريهزو خد سحاع وثب لب 0 دخلا دبع لاق ير الو

 (اا 7 نب ترا تدوز يذلا نببلا مط دب ريغتام هللاو صصاعىنب ثرألأ ىنأف را رار م الا لاق ثالث

 ١ ينزاملا حاز رما نب ناماس يرحل هد ه1( لاق) مه ريذسأف صاع ىنب قد ا كا

 0 ور< تنب رضاك تناكو تارفنلاب ريهزو ةثيرلاب يصاع و تناك لب لاق هنا

 ليلو ع ف هدلو ما يو ةعذج نب ريهز د اسلا فافذ نب ةيصصع نإ ا

 | كروزيأ امنبا 1 تكاقن هوك وان مكيلع ةعيلطل راما اذه نأ ديلا هز كاقث ورع نا ثارخلا

 ةراذن ل جر هناف ريهز لاقام ينيبريل هنا ثرحلا اهخلأل رضاعت تلاقف هول هومز مو هوقثوتق مكلاخ

ْ 

 ا

 (لاق) 00 + ردن الو بع را ل رسل ل اا ردع لات لنا دعو

 4هب ىوع لعءحو ةماظلا يف هبرشب 1 2 مها رش هولا هنأ يريغلا ة ةيح 3 خو هديع وأ

 نا ثرخأ: هآرقو.بطولا ب اح يذلا ناكو لاق ًاظغو نأ موذصو هلع نيب ةيصيق هم هج نا |

 باولا ىتا اف اهريغ ة 0 ةداح يتأف ميدان دنع !نضصاع يأ قد ريطي جر لاو يمس هبو ريغز ظ

 لها لاقف ه.عطام يراظناف نبللا اذه نم 0 ةلياذلا ةرحشلا امن 1 لاق من نورت موقلاو احب

 نيالا اوفاذو ورتع ن تر 1 وه اذاف هوناف ع 0 لح اذه سب اغا |

 أ اورظنل سراوف 4 _س هعم بآ رف 5 01 ءاط نا انريذيل هلا ولاقف دع صرتي مل واح وه 0-5

 ليقع نب ةدابع نب ةيواعمو ءاكبلا نب حدجو هفددح ىلع بالك نب ردوا دلاخ مهو 2-0

 هلمالغ كئموي وهو لاق ٌةبواعم وه لذ الو لاق كح الا نلادع ل الا و رارطا سراف

 58 اذا قح ريسلا نا :اوصقاف سي اع: نب ديا نم سرا وف ةنالثو بكر ندر صا ناكو ن ناتاؤذا



 ار نا< حامر ةباغ ا هام ند هةر رع انا ا أ[ 31 سان 0 ةعد>ح ىئب لبا ا

( 

 0 همي 0| سمهيسسعي بلس

 0 تن ا م 2145 ١

 3 5 ؟ء اهي / 8 200 د ا
 ١ ابن ور اع 05 ا ١

 اوم لرب هشام م رت يدع داس واريد ل كش كاد 52000 2 اني مكر ل مس / -

 7 منبع 3 1

 ا

| 05 

 مسمي رسم متحمس تل تست ل ل

 ب 27 5 5 . :

 5 ءاذا» ندحو 00 1 2

 4 جدأ 7 - تاو نب 0 م1070[ بل 1 يت ١ حباب و

 3 0 طفلا 100 : ياا 0 يلف

 3 . لي 2 , 1 7 1 و ا ندب 07 0077 2 كيك

 5 : .٠ 0 ا ربا كيرلا 14 " 11 5-5١

 7 نيل 70 ةيزغ "هينا

 ةعدج نب دي 9 ةيعار كرذاو لاق ءامالام لثع اوريخأف د ا ع هب ير نكن

 سماع يب لح تأر اما لاقو ة.عارلا هب هنرينسأ اع كف اريهز داخأ دس ينأف كلذ لثع اديسأ

 سماع وذ اونا تنام ردقلا ثك ديبأ ناكورالث تعزو 0 لك رعر لاقق اهحامرو

 ّى ل نوديصي مماف بدك وذ و كددغ ا ةطو ناو كلك ا ؟ر ' نا ةيطاكف تدك امأ

 رطعلا نوءيبيف لاله ونب اماو لايللا سؤر يفمرابا نوعرب مهناف ريك وب اماو يش>ولا روثلا ديرب

 ,| ريغ هعم ناك نم لح كلو حبب .دصب يح هناكع حربد.ال ريهز لاو ةجاور ىنب ةماع لءتف لاق |

 ةلاغم هل تناكو محم ا 3 أش ضع ل نا نم ةئيبر ريهزل ناكو لاق ثرحعاو ءاقرو:

 تح نيس“ اينما نعرف تاه 0 د اعلق لاذ كدا وألا نه ارذح هعرتال هسا رفأ اهف طلري حود

 ليلاو الاب ع نول 0 لاطاثح هتثير 0 ملام ريهز لاف ءاسعقلا ٍصوليخلاب

 يمعت نيذلا ءالؤه لاقف ءالؤهام ديسا اب نعلا لهأ مم ١'نظو ريهز لاقف ةيدغ موقلاب رضاحم ساود

 دال رد اللد ايش ناكو ريهز بثوو لاق ايجات ىغد داس ل فرو لاق ةلدالا ذم ١

 امهيسرف هانبا ثرحلاو ءاقرو ىروسعأو مهتم وةع دموي وهو ناب ده خدش ذكءوت رولا
 صاع يب نه فتاه فتهف هوذا الف مهلام ناكم صاع ينب ىلع ار مهلام ةهج اوفا

 ١ ءارةش ىلع ًاسراف يرأ ءاقرو لاقي رام ءاقرواي رظناع 20 اللاقو نت ملا عا 1 تولع اد نعلا

 ةيعدقما رولا ط وكلا هي راح كيم ريهولاف انلاخ ندد ايبك اسأدق طوساب اهدكتو هده

 سرافلاو رفعح نب دلاخ سرف ةفذح يهو ءارقةشلاىلا ط را اطيام ايش ةيناثلاةرملا يفلاقو العم

 لوقي دلاخ ىلء>و ريهزب ءاسعقلا تدركو لاق ىنَع لي نه ءارقشلا تناكو لاق رفعج نب دلخ |

 هذه ريهز لاقف ل نم نييذحلا نع ىف نا ا لهال 0 ثاوهو يا ديرب صاخخبلاب ١

 ةيواعل تكلا لاق ة ةقانح م َّق ف د لو ريظ زب ا 0 2 و اريهز يل عد ا 0 8 تويعالا

 هانإ لءحو اريهز ةبواعم كرداف ي واعم كدا جوعأ ناصح 7 0 ىلع ناكو ةدايع نا ليخ لإ

 ىدحا يف نءطف اهاين يفةيواعماي نءطا دلاخ لاةف لاق ا ُِ يأ هنع نادطوب ث راو ءاقرو '

 00 . طا ريهز َلاَقف طعف كللَذ يفىهو لاذ الا ضعي ءاسعقلا تاذكاف اهاحر

 ا 7 هب 066 0 ريهز قاع 5 رو هذي لءدو 10 ط كلا ا لاق تاز | 1 ُّق 0

 لع 000 هتوف عقوف دلخ رخو 4 ءاق يت> سرفلا
 أ امم انولتقا صاعلاب لاقو رم هز شار

 لاَقف ه ريغ لاقو مويلا راس ىماعاو 1 انتا ط عال او ءاقرو لاقذ صاع وذ ب معا اوذرعت

 سأر نع رفغملا لاك رم دقو نا نإ جدنج قو لاق ي ربا . عاطقلاو يه ف صا

 ريهز سأر حدنج برضو هس 3 0 لاق كموي ز< م ءزج !أي كسأر مث لاقف ريهز 2

 00 4 ا ا يملا رجسأ ناكو ناعرد هيلعو في نبلاب نلا 3 ديس نإ ءاقرو برضو

 2 نيح كلا كاقفأ اك ره هاع زم اف ريهز نع موقلا رهز انإ 0 لاق امش نغا ذ ملافلا

 ( سلع تامل 00



 ا ل يل ل ل ا دل هديل ب اع ناك حدنجح لاَدف اح دنح ال 2 مس جرذعملا اذه 0 53 0 دق ل 5 0
 ا 5 ناتكتم !ىالح رو ادق رض ودقو :ديدق دعاسلاو ديدج فيملا ملكت اذا ةصغ هتلالخ

 000 اكو وارالل رك لم ةنط_ لعد تيارو هارب مقو نيح بق لاق فيسلا تيمسوا
 0 كد غامدلا تغلب دق ةبرضلا اذاف ريهز ونب رظنو تنأ .ينأب هئاتق دلاخ لاف ا

 ا0 1 نإ كلدور لاق اهطغ كرت قح هوعف مهاقستساف .ءاملا مهاب ا يهز

 لعحف ةبيح 1 لاق ءاقر واب ىدانيو شطع انا ةيما فةمي لدحف شطعلا 2 ققحءاملا هيلع فاخي

 ريهز نب هاقرو لاقف ةثاثل تاف ءوقس كلذ اوأر + ال يدان
 اد دريجلا ىدا تارت 6 دات ميك ةح ا رعت تيار ْ
 هدا يسلاو فيسلا اا راهو ظ اهالك نامي . نياظج ىلإ ظ

 صهاظملا ديدحلا ينم هزرحاو .* رفهج نرأ تب رضذأ ىنب تاه

 ايف تيبلا اذهدشني ءالعلا نب ورم ! الا ةجقو ( عسا لآ )

 ماا لكو اهانانم تركو انلاح برضأ موي هنا تلفو ظ

 امف ًاضيأ رارس وز ندتلار ( دعوا كك

 رضاع يدل: ل ريهز موبو # دلاخ ماي لق نك ٍ

 ةعدح نب ريهز اا اسلا فافذ> .نب ةيصع نب ةظشب نب حاير نب ديرشلا نس ورم ا را ظ

 ان راسل 1 يندشنأ ةديرع 1 لاق

 راشبلا كتاع,ثدر :ىذلا:اذ اه :* : ىنثدلو ذإ 3 ترقي دلو يدم

 نب كلام هدفنا هد ونأ لاق ثيدلاقدصيو ار هلت ناز وه ىلع نع رفع> نب دلاخ لاقو

 هسا يعالام صاع ننرعش نإ هللا دلع نب ا

 كارل ىذا وق مهقتعا * امدعبنز اره كل تك
 ا اوفونالا دج #* ام دعب ا ممر تانقو

 اراشعو لس 2 مهابحو مهدالب نزح تلعجو

 اراكإ نا. كولنملا ليتع مهءامدو مهئانب رهه تاعجو

 .نمدلتت و موعد ناك دقو معد نك لإ هردش قد 1 : الأ ( هع 4 لاق ١

 ريهزنبا ءاقرو لاقولاق ينم« هيف مالو ا ل ناو ع لحن ال لجل ا|
 يعارلا ةلثئا بأذ ملاس ب يتج #  اهملاسال اناف :بالك اما

 ىعادلابو؛ ذا انااد ماالا # مهدي سل ودا وءاحةعدج وذم

 لاقف كلملا ديع نب ناملس ىلا اهب رذتعاو ادلاخ 0 ةيرض سبع ىنب ىلع قدزرفلا ين مث لاق :
 دهاش 0 اهفتح. سفن را # ا 5 ناخ فس كيب : ١

 دلاخ سأر نع ءاقرو م اس هب اوبرمخ دقو سدع يب فاست

 ديالاسقلا طانم اناحأ عطقتو طور و ديلا فويس 0

 ا ا نم ند ان 1 ني حلا 777

7 1 1 8 



 دماخ تقوم انيقلا تعبؤاغ ىلإ © -هقنع خيولم تفداك تا كرار
 اماو ةديبع يلا ةياور هذه تايبالا هذه مهم قدززفلا لاقف رير> عم سبع ينب :عنط ناكو لاق 4 ٠

 ريهز لتقمببس نا بارعالا نم دحاو ريغ ينثدح لاق هنع مرثالا هاور امف رك ذ هلاف يممصالا :

 قوم تاب وق ب وح دك احل هعمو عج ية ا ىلا دو ريهز نب ساش هنبا نا يبدلا

 ََك نيالا ا ءلا عهزيسغ وأ ضاع ين ءاما لع عقل تاو هعضعص نب صاع ىب

 ا 0 : كيدي نيب توببلا كحيو 0 لاقف لاق اع لف 1 حسا ىلا ادا ل

1 

ِ 

 كب ركددعوف 00 ساشا امك هعسأف 30 1و 4 2و 0 وا مم تكول نا يو هلا ْ

 ا نثطملا ك1 قى ههح>و ىلع اع مل انيصح 00 انيصح لتقف هوقهزف هوعرتاو ٠ ةالفلا ْ

 0 يب د روحا © تااقف متثح ( 2 يح ناد و و 1| ينب نم زو لرص لا

 اميدب يف حصع عطقف 7 5 ل هنأ 8 لاَقق اناا ناربخ ىلريذتاف نم هال الاف كورسا ىف |

 لوش أهنأ مث ماس دب عحدش ف ا ردع> 3 2 لاقو

 لخلل تففو ا 5 1 د 31 2 ند عجشأ تي

 لملا تناج ةزاحرلا لدع * م نيصحلاى دل نيصحلا دع

 لورق ف طوت نانا كيا اد ١ لضأل ايد
 -تلاخ .لاعو ئسعلا 4 ءدح 3 رهزو بالك نب ردغح ن 0 دلاخ ىتلاف هنابرض نامزلا ب : رع لاق ل

 هرة>ورنهز 1 1 لاق نساش لتق مم يعل يرسالا لاو 0 و ىباشن نأ قال تأ امأ ريهزل ْ

 دع ظاكعت 5 اهب مالكلا كالذ نا كمل 2 تت كن هد ند لع كَ ةيدعاط 2 يبءصالا لاق |

 ءارقشلاهذه يدب نأ 0 موللا لاق 06 هد 0 يسع دلاخ لاق ه.سو ريهز ةرق> املق ندير 5

 هد ؛ وطلأ ءاضي | هذه يدب نك ا موللا ريهز لاف 4 لع ا ّ هعدج نب ريهز قنع نه ةريصقلا

 ْ عال حلا هللاو مكنا لاقف ريمهزأب هاو تكلف شن زكا تلاقق انيس لخ من دلاخ قنع نك

 0 يبأ ثردح ند كل صعلو ا : سعاعلاو ناب سلا .ثردح ىلا عجر 1 * يىء.صالا لاق مكل

 ةئءذح نب ريهز يف مك لع اقف سماع يني ىلا اهاوذحأ ءاحف "يش يف مهبلا اهات ريهز ناكو ريهز

 نيل اذهو هدنع نم مكتنجو نك ددعو ةءذجح ا 5-0 نسل هلبا جتني

 َرْهعَح نب دلاخ و»ءاكلا ن , خدتح جرا بي رق هنا اوملعف رئاخم سبل وه اذاف هوقاذف ىل هويلح

 نب ورمع اهايا | هراعأ عرد هيلع تناك دلاخ ريغ عرد مهاداح أ ىلع سيل ليقع ن نب ةدابع نب ورمل

 تلد اعط للف ناكو 12 هلق لاك ىرارلا حاحالا ن ؛أ عرد تناكو :ونغلا عب

 لاق اهرمدثي ا 1 ام !طوضف قاعت يرعاط تناك اهنال كاذب تيس امئاو:ةمزالا

 4 تحولا و ع دش ريد 5 ناكو 4 1 اذء.ش كيسا 59 ئيمصالا لاق هعدح ١ كل 0 لاهو اوءاطف |

 ا
 ا

 نا نق ما يشو ةتماس || 3 0 د ةمطاق هناا تناكو رهز تأ سا وخأ ةءاحق لاق ءالملا ن 0 ٌْ

5 

 ظ ُ
 ف الا رزهز 6 ردشا طك جا م تهدف روش كرا لك لاف ة 4 كلا برو تدل ديالا

 8 نءعطو | ماسي اوفا داو ليقملاو حدو --_- مهدحأ موق هةدعاف اهه>و ص 2 نك زو 5, لَ الأ داو 1 5

 00 ا



+4 

 اذ ل قتال نالذإ داخل ءاداق 5 هع دكلا لج رلا نيلي نأ ذارأ ع ةففح مط سرفلا ذهن
 دلاخ هقاعو ك2 امره زك ردا [ءافب ةوكر داق نت رفلا تاذخحاف ايسطف لاق كفل لع لوا

 ااا اب كسأر 5 : ريهز قوم وهو دلاط لاق ناسالا ع ناكو حدنج ءاحف ادتو ينواتةأ لاقف

 قلق و دلت لاقف لاق هركرو رك ريهز حدنح برذف كَ نحف رز

 | هيلعو جرخو ب نق فرسلالافف ةيريض هتبرضو ديدح ينبسو ديدش يدعاس لاقف تءاصام 0

 ا موق ءاحف الاف هتاف دفق تفدع تنك نإ لاق هعامد ىنعا 0 هندج وف هتمءطف رارالا ةرك لثم

 ْ ا ىتدف اشطع تاومألا نايا اب لاقف توه.ف هغامدلت نأ ةهارك ءاملا ءومتمو 0 >حاف ريهز

 لاقفأاش 0 ةيرمذ ادلاخ ب رذدق اكو ريعز ن ءاقرو لوشي كلذ يفف ميأس كلذو تاق

 . ردانا لودبلا ىذا 5 تانقاف « دلاخ لكاك ت ع اريهز 2

 ردا فينملاوفيسلا لست نادي ر 8 امعالك ناموس. ٠ نيلطب ىلا
 را نب تراظأو شو ندلاسب للا نأ ىلإ هتانرخ نمرهدلا ثرصف مسالا لاق

 دق بزل نا ردح نا كاع لتقم ارك د 134-
 : | نددلخو 00 0 0- نيف 1 ف 0 1 هب 31 لاق ير ا 1 طا ث رخلا هلق

 اس نأ ا 3 00 د ا 0 د 00 لتقف ا 1 0

 | لاحر 0 اماف ما نارسذ ينب ءاسن ةهاكو دم وت هناضأ ةحار> نم ةعقولا كلتينكله

 | ضفا ىلع اشف نوعم ثرها يسبون ولاحر نيكريو اهنيلحم مْ ةقانلاباصعدشف ترطان وعدي نفط

 ْ دولا كلتيف رفعح نب دلاخلاقف ناش وادا قدحتسافةعدح نبريهز دلاخ لق كلذافد راو

 0 دارا نيش لكل 2 طع غور دان ك2

 دوبلال كلام تاريخلا كل * هيلع اعز> ثرط ناس

 هيا هدا ردك سل ارسم عدل ني تك

 د_سالو تايزفخحملا دس .* تاع 10 ا ينهو

 ,”00 دوسالاك نسراوف يف يتانق *#. هداف كراغملا نب سقو

 ديعب نم انيلا اودم دقو ٠* شاح ىنبب اهكرب تاخو

 دربو ةيراحك ماكر 6# فاك مول عيبس ينب حو

 ظ ةعيذج نب ريهز صأوءمأ ن 7 0 يت>هرهد ن٠ ةهرب رفعح نب دلاخ ثككف ( ةديمع أ لاق )

 6 رحل كلب ,رذنملا قنا نامعنلايتأنابذ و سعةوادعقحتسا امافنزاوه سأ ر دعفوع دلاحو ناكام

 نوءللا تننأ لاقف اسرف هل 5-50 دق ملاظ نب نب كريرحا ماع ىنآف سسرشب هآن 0 كاف 0

 5 هبسنن منا هرابغ قش سرغب قول ناف ةرق نا لبخا نم ]سرك اذه كؤادف ىلهأو كحابص من

 1 ع ماا لاا تق الف ةفسيط نب رماع يب وزنل هظبرا تتك بستن



 تش را رهاع ينب ليخ نم سرف اذه كؤادف لعأو ا 0 0 لاق ييدحلا 1 ْ

 رهاع يب لضفك نيس زفلا ني ده ليوتتو رمش ىف العا ملو ةم نع يف قف مل هن 2 نع هابأ

 ناك .قاوللا نيأ ايابشأ كلي يأ شق رسشمداي كاقو هقالذ دنع ناماثلا تاهت لان مهريغ ىلع

 محللا كلاعت عطتسماقاقر ءاسنلا اياغب ام ويع ناكو عابضلا راحو اهرخانم ن ناكو مالعأ قاقشلب اند !

 7 2 كلت نأ ءالا تيباثرحلا م ءز دلاخ لاق يصح نمضشي اع 6 اد واد لع رود اهقادشأ يف

 نه ةئيق دنع اوءملو حأ ١ دام ا ملاط 0 ثرا ىلع كلدذنع نايعلا بضخ هئانأ ليخو هلي

 يفغأ دلاع كاقف نورك رْرَدَع تايناول لاه ةريخلا لَه

 مآلا تداوح لوف سبلو د ينترثو بابرلاو دنهل ر د

 عسبتت لازتام لاقو ايضغو | اظن التم .ىح ملاظ نب ثرحلا بضفف ملاظ نب ثرحلا تالاخ ن ندو

 دلاخ قفطف 3 0 مدقو كلذ كعل مهاعد ردا نب نا 2 نا مث ( ةديع ا كاقذ) 5 ا و

 رفع نإ كلا لافموتاا عرفاحاف ثردعا قى ناد 0 ند لكك ابام يوب ىقايو لكأ أب رفعح ا

 ثرحلا لاقف هلك االا ارم انل كرت اف يوالا نم ملاظ نب ثرحطا يدب. نيبام يللا نظنا نعللا تيب

 لاقف عزانيال ناكو دلاخ بضغف ءاونب هتلكأف دلاخاي تنأ امأو .ىونلا تيقلأو رمتلا تلكأف انآ اما
 موي كلذ ثرحلا لاقذ ءاسنلا روحد> يف امش تاتكدرو كل رطب 7 ثراحاب ىعزاننا

 تكلم رس كتاعحو ةعدج 0 رتهز تاق 4 5 0 اللهف كلانخ لاق يناكع موي 0 اناو هدهشا شع

 ىنذت اهل لاقو اهدنع برسشف رزفع تنب 0 ملاظ تا راج رخف كالذ ىلع دل د يلب لاق نافطغ

 رفع نإ هالعلا ند وا مولا ند #2 كتاف يفا نوللا تدبأ 2 د

 رذحاوىهدلا دب ىكتف ننمأتالف * مئان رغ ينتين دق دلاخا * ٠
 رقيع تانج لثم ضار> ةادغ # ا|سراوف انعم تان.نأ ينتريعا

 ركع ثداوكلا هللا يقال نه»و #2 هر روحا رهدلا مهاصا

 ردح 2 هموق ند 6 0 #27 ةبرمذا هوت لاو كلدق 2#

 رك .ه 0 ءزد> ين ءاقل نه ينلاو نزاوه الع 8 ضع

 لحرناكو ن1 نبأ وهو ةدوجح نب هللا 2 ,علاَمف هب 0 3 هلوقر هدد نإ كلان غلبف لاق

 ةلللا كن هه ا ةيقس ملاط كك تن زملا نأ ل ع 12 انأ 0 ىنباب هال ايآر سبق

 نإ م 0 حل الجر ةئيو كندي جوا

 ادلاؤ نايسرح 7 ةدلا_هد ناو ة ةيمع نإ نأ فىعغو لخولا فاخذ نم دلاث انو لدا نود ةدوح

 هلكلكب هنحمف ”ادلا> هيسحي وهو لجرلا ىلا ىضءو هادعتف ةدعج نبا ىلا يهتاف ثرحا ليئاف

 ف..اب هب رض مان وهو دلاخ ىلأ ي 00 لولا ك.ع :عىل>ف ا ماك لدحو 2

 كلذيفلاقو ًادلاخت تليق ىسانلا ريخأ - ءأ لاقف هلق 2

 دلاغ تكف لع تالك يع وح « الئاست دك نانامعللا قئا

 دقار ريدغ هيمي داك ةولرعو # هود ةدمع> نباو هيلع توشع



 راع الا ود كلك #“ 0 كاف الح رامصأ دقو

 دقالا_ةلا طمس لاب يح ممصق #« هنأ ر و فيردنلاب هب 2

 ايدها ةدعج نادعإ نة ورعو# هلع ين٠ دلل 1 07 تأ

 تاسالاه ذم ةعذج نب ريهز نب سدق هلا ثنعيو نسسع ود 00 2 م نا ناقطَع تبأ اءاف

 : اللخلا لود ىذا ىند #* ليلخ' نم اريخ هللا كازح

 اليوط ائمز يظل خف 0 1 ل

 اليقص ًافيساهب لفحم ملو * ءيزج ا أ! ئرذخ هلا توك

 0 انطو اهاثأ تنكو ان 2 : زد تانأ

 الماكلا سالو دكراولا نلخد # عم 026 عانقلا ها تنقك"

 ١ ملاظنب ثرحلا هباحاف

 الاوبنلا 0 بذاك ةلاقم * رهز ينب ل نع ينانأ

 0 كرا لتاقل « متتكل مئاق اك م ولف

 الءاح 0 انةااح كو ا 8 مق 0

 التةلا لق يذلا اودرطال * كاخأ اولذق مه اوناكولو

 صاعينب 00 تادف كو نعام د .ع وبا لاق )

 داو لوأ يف موقلا نم بيرق اوناك املف نزاوه:ءانلع يف اوراسف مم ىنب يف هءاكم صاع ينب غلبو

 ةلظنح ينب ند مث مع ب ند ةأ سعاد وه اذاف يداو 1 6 ع لدحر 5 5

 امو ةرارز نب بجاح د :ءملاظ ني ثرحلا ناكع 4 سا ا نع طافت اهذحاف ةاكلا

 يونغلا يأف لالا نم طسو 2 0 اسناق هل>ر لا يونغلا | »ع قاطناف هعنمو هن رمل ند هدعو

 عى صوحدالا هل لاق ك.ءاع 50 0 لاقو 0 لق 3 ا نأ 6-1 مح كب صوخالا

 10 عئتو بررقل اهب كد مع نا كيارتلت اههزن نيدرظم ةقلاوا مب يدوع لاق اهب كدهع
 ىنيربخأ اه لو 2 جاع هع ها او و ةرارز ىذ 0 يمنا ىتح اهرئأ صقب كلن

 صاع وس كئاو 000 كلارا كورك ءاظاادوحوب نولقي 0 يذذا لاق هكوذخا موف يأ

 هينحاح نم هل اوعقرب يح هقاع رظننال ريك خل رد مميار تلاق موقلا يفنه ينبندشح لاق

 مدعي عردلا قاح 0 روش 0 أك قالا ديدش اب ما ُتد ارو تااق رعد ب صودالا كلذ لاق

 لدككا اذا اله تت ارو تاق كلاح ل ربشإ نب 4 2ع كلذ لاق ضوضعلا سرفلا مدع ياام ب موقلا

 ديزيوةعرز هانا نايتفلاو دلي و> نب رمت كلذلاق اوةصنا قطن اذاف هيلا"موقلا فرعشي نايتف هعم

 | ماش ىلا لوغلا لؤت 5 هم || نولؤي م 3 و: دنا ةماك ماكت اذ اليوط اءاش تنارو تلاق

 لاقوموةلارب>و 4 "رشا ملاظ نب ثرحلا بداح 5 ةديع وبا لاق كلام نب صاع كلذ لاق

 تاناقف تا 500 . كلا كلذ ثرخحلا لاق عئااص ا ق كوبا 6 صاع ب ءالؤو ملاط نءااي
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 كسيينفعتز ريياشس ضرب ني 010 وج ا ع

 1 نه و 1 تن م ل وع ا تن عيا

 ه4 نيل ىلا اد «رنا دنا ىلا ا

 لئاو 0 ترواح دّقل ىردعل

 لقي مل .مارالا يح يف 20

 مكلا لا 0 ناك دقو

 هدوأ>ح َّق عب معلا 01

 هوك تراوج .الهع يول نو
 هراح يرارزلا ا عع ناو

 قا واحلل را كل 35 0

 اني لع دقو
 ةمالظ ءاح 0 اذا نو

 ةليبق 0 5 ا 0

 ملاظ نبااي سماع انةبراح ولو
 خا نراوه و الع تيس

 الالف ترطا كيال تاكلاو

 نحاسي ار[ را ىلا ىلا

 هةمركص موب ك 2 امسرافو
 تالاماح 55 باو ةقل 2

 ةريجط الا ادد لك
 امد تيك نا ان ذاول ش1

 ةرادل ةييصع
 منار هوعتك لإ اودع ولو

 هلي لد ىملا داو باشا

 ُ قدم ُُ ب لا تماقو

 . باذتيحيف.ثرواح لئاو نمو

 ا ماط نب راحاي موقلا ىل

 1-5 تاب يطع سد يب

 بص يج نم نيرملا 00 0

 تاكو باب يح مكيفف فاح

 درا عنمال

 لئاوالاب وطخلايف انك كاذ ىلع

 ل و
 نهارا تيا سنام
 لك مارال ضاع اضع فل

 لئابقلا اهراد يف اهؤطو:س

 0 مل اهتم واو

 .ةرارز ينبا اطيقلو ادعم اعدو ةماعلا ضورعب قدحاف ةراوز ىن نعءملاط نب ثرأا يحاتف لاق

 , اهوقلف لاق نمعظلا يلا مهةينو مهماكع مهعدننأ لاق يرئام اولاقف رباب هموق يلا كلام نب صاع.

 فئاطلاب ل>رملا ديعع اودعيف طبقل حرحو ديعم رم وا وناس اديدش الاتق اولتتقاف ناحرحرب

 هلوق:تجاح لع دار كلام ني ورم لاق هلق ىحانكرإ ارإ هيف يرسل 00 |

 لئاوالا بوطخلا ىف مت سدر *
 انن

”3 

 »*ئ

37# 
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 نإ

37 
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 مهردحعد> يفو ماظ تن ىعلس قأ ى ة> كلذ هروف نم 2 ْث دعا ض لاق

 ْث رد>الت أ راح ىلا ثعل ل ناك دقو كا هيعقداف هاب 0 الإ كامقللا

 11 يا ل كو الا ا مكاو كلا ا الا انا 7 ا لا يعمل

1" 

0 

 ليعاتو فاح نيب مك ريخو

 كاخ عقل رج نما
 ن2 لاح ١ راو درخاو

 ل ءانسأب لدعت الف موش

 ليانقلاو ا مهلا: اريدل

 لئاط ريغاهغ اروما كانه

 لمانالاب نا

 لئاش ملال

 مث تا

 رو>- نودائس

 !؟لاقق نامعلا نأ



 1 0 0 ملاظ ْن 3 مع ىلع نا.عثاا باوك( هل مالغلا لق ىلا كالذوهاعدف ٠ نهامسف 0 نا

 ْ لاقف قاطني للقأف هنع ىلذل هب دل كح ناب قا 9 كناتقأل

 راضةدبليذ نما رح -اتنأو # 1 ب يي ةفلا 3

 رانلاو ليلا نيب يتب تال ا *« دقف ءالماب مكيف يتب ناك دق

 راح اطاعثمأ ىلع كفخأ يف #* هنع ىت يش ٠ ىلع كفخأ امهم

 راصهنارقالا نيعارذلاليع # هل- م ث 0 ىلع كفخأ ) و

 اعلا رازقألا ىوس تلف 2-12 اا كرما ديو
 راطءمرد.لا لك ىلفط لق يف +

 . ىراشةمافغرمضضىلعتودعدقو *

 يأ ن
 هملاظ نا.ءالاىلع تودع دقف

 تافنه ريغ هنم كك ءاف

 : كلذيف ملاظ نب ثرألا لاقو

 مدان نالكتثو ءالوم براخم * اس ذا كريخأ ام.ساف افق ْ

 مغار كطاو 2 قد الو

 7 ُك راجو يتاراج لكؤتا

 ملاح تن أت اهنا لقد كوامخا

+« 

 #4 - أسوماقانأ تيد

 # 2 دك تاب راح 2

 *# ةمر ريغ ىلع اره> هتينع

 مافتم را ىماس نباادهف * ةوساو نسا داوذا كن ناف

 جال هبوتحم يحال ناكو *

 ىراكالاالاءوركملا كريلهو #*

3 

4# 

 ةسار قرفم تانيا يذيب تولع

 لا 5 0 هب 1

 0. مداقملا اند ضر كلا < :اراتع 5 تا

 01 ش مامقلا نويضغملا قف كلذك * ةيرضب هتمردصلاك لع تيفشا ْ

 0 ' الط سر ل دئموب وهو يرااةنراح يأ نب نا:س لاق يريغ ةبالثلاب ينام ردن :١أ نب نامعتلا لاقف |

 0 اكد ملاظ نب غايف هان اهتم د اع اق ةراس الو يدين 1 ةقدام هللا و ندللا تيا
 0 5 كلذ يف لاقف ةنراح 0 نا

 : َ 0 مظاعالا ترافطا تا تكف ةلاعسر ٍ نامسنلا .غلبأ .الا
 3 1 ماظعلا ىدحا ف. اماذا عوزأ * روعم ابا ىغبلا ليوط ناو

 0 ماظ لآ نه مطا يشام عوراب * هرثو كردي ءرملاو ةرغ اف
0 

0 
22 : 

0005 
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 ًّع 0
82 0 

 مازملا 0 6 لاول شيك * عيش نانا يذام : ىخا

 مراد 1 يد“'م يل وءل »* هيود ضررا 0 الو مدقق

0 

 ش 1 ا 1

 ِّ كلا نإ يح دقو 3 ف 6 + تناك مال تا ئءاس ا 0 يففاف ةيراح ينا 0 ناي لحر

 ١

0 

 0 هداف ت تاعفف هب ةينأأ ى قى 0 1 عض كالعب ةمالع هذه لاقف دوسالا نب لييبح رش

 اس

 تك تع ع سس م مس يد



 مهايألا لودأظ بف ن«نوضع * ةلذأ اماثل ًاماوقأ لقأف

 000 تارمقارلا برو تب 0 *# يتمالطظ مع .ضأ نأ ادهح تا

 .مئالالا قورع 0 6 # هيد مؤالا عجب "ي سما نع

 كثومد 75 لاه و ي 3 5 نهال الإ دخأ كامقتلل اق ان أ 2 اح ماقأو ناعحتلا هئماف لاو

 اذا را لاف ةفاضم كتيب . يفا ل نارا انآ تلاقف اطان يف 6 3 هواد تققلعف ثرحلا 5 ظ

 90 كيعاد كلذ * ىعارت مو هللا توعد

 ت رملا جرخو * عادصلا ما < اهب يني * عاطق مراصب اهل ينثكي # عابكلا ثر لا دوذ كالو كَ

 لوش اهوا 2

 بور بن ردح نمانرحادق د بولعملا ىبي-سو ىلا وبا 1

 بوصنااب امنوط ةنئءطو د بواسم 2 *.ه انددو و

 37 بور ا 6ع توملا ريهد كاذ *

 يثبحام احب اه حوقل ىلع تك تاعفف :بدحا الا 4. ف رعل ريعلا الو ةقان كلم اع ندرف | ل لاق 3

 لاَقف يقرا ط رمضف فال ماال ابأسوأ تارا لاَقؤ تن 000 لاق يل 2 ه ىلا انأأي ت

 قدزرفلا مالسالا 2 كوشي كلذ ىف؟ 6ك وا لاو العم تراسؤ ا لااا ا 0

 تيمذملا منلاكح هتمرصو # ثيد نا يدانيذاىف و ناك اك

 برضي ف.بلاللسام ىتم ناكو .* ملط نبا هيلا ىلإ وبا ماقف

 بمد د. دع سم يف نيا. * تقلع ولد ربغ أراح ناكامو أ

 رفعج نب دلاخ ملاظ نب ثرحلا لتق اءلف لاق ىعلاو اصع دمم وبا ينثدح ةديبع وبا ( لاق )

 طااءلف دود ريغ يعش لاق ىعش لح ةدلخ 0 ند هأ و ا مح ايراه 2 كللملا راوح قف

 نِعلا دالاسب توم رض 00 نأ الا ةاحب كال ئرا ا يد 3 34 لاق تر ا 1 ف دوسالا

 تثربدقو م برغاف نعل دالاس عطقت | يننا لاق 4 نه املؤ ةللو موون 4ود راس كيلا لدوب الق

 نابز ىلع لزيف م1 نب لحم ىنباىلا اجملف: لكوني نان نس راب يتخ جرف يفراف> كلم

 يلجعلا كوش كلذ يفو ةبق هم اع بريضو هراداف

 انام يف انما ينغل ل ١_اظضذ »* ملاظ نإ ١ حامرلاب 6 نو

 نيد نم مؤشملا انهجرخا اولاقف نابيثنإ ورم ونبو ةياعأ نبلهذ وب هن ءادعف (ةدب .ءونأ لاق )

 تعنماقه ولت مو 2 همن نالحت َت 1 دوما هيد 5 اسال اجلا انلةفاطال اناف رمل ١ رن انروظأ أ

 مومثو يدنكلا يف ع ثرحلا لاف لحت وس

 رم ةيض يذ لكءاهفدباك :#١ ةفرونب ريما يينكلا كلك
 اهم. ةيقب وأ منغلا نم ةعطق ةبضاا

 ) رشاع ب امرا عن



 ورمع نم فتاعزلاو لهذا ةالخ * يتناك لهذ عمح يتود لبقأو
 05 3 ريفخاو يراح نانزو * معصم م نه بكح بر ينودو

 8 يرععت ىلع ن وعم ل ندمسو # 95 ةءالظ ىدخأال ىرمحل

 00 وساق لعران رك 22 لح ارنا ون قاكمو كف ضار أ دقينا ثرحلاممل لاقمث ( ةديبع ا

 ا : ْ 0 ا ال ل كفار ا لاف "ى

 ' لذاخ : ريغ ىط نم رتضان: ىلا * يتئان مو لايف ت تاح ا

 اواطتملا ىلع واعي خذاب ىلع * ممم ةردعمال 0 يسعات

 2 هللاقُف هنم كما ع لاس ادلاخ ثرحلا لتق نيح دؤسالانا ةنحوبأ ىنادحو ارا لاق )

 0 دخلو عدا ن -.م هل طظغأ د هع نلانب كلا والو 5 ل 7 هل نا ةيع نب ةوصمع

 |0003 بالا نيللا نم جرحت ثركلا كلذ غابف نيلاومأ قلتساو نهدف فوسالا تعف نولاومأ
 .|) لاقي نط ةقان نابلحي نيبلاح دجوف بالا 0 نولبا يع وهناراح عض وم في ىتح سانلا رامغ

 )كالو ايابأر تنضأو اهانع تعمد و ترتجا تبلح اذا بالا رزغأك نوبل تناكو عافللا اهل
 0 فد يت> - و امه بخعشلاب ابالاخأ كبواشو هين داو باجل يف تممحمو لئالا جات

 1 لاقف رزدرو اهم ك ا حاصف نلاحم ةنالا# ”نيد

 ىعارت الو ىليل انا. يعداف * عافللا ةئنح تءمس اذا

 عارذلاو عايلابح ركب * ىعارلا م كيعار كاذ

 # عاطق رام افطنم 7

 ا اطالب مرلالا لاق الثمت.هذف معا راسا تاا ثرحلا كآقذ نا املا طرضضف هافرعف اهنع ايلخ

 راسو ل درو نوعمجف هناراح ىلاو هتاراح لاو٠أىلا دم مل رسسياالا ب كل يبتسملاو نؤالا

 هتحأ تناكو ايفتحم هموق ٍدالس ثرحلا قو ا ع وبأ لاق ) نهذقنأ 2 نهالتشا قدح نوعم

 2 انا عم دق ردنا دوسالا 00 دكا لاق يرالا ةثراح ينأ نينائس دنع ملاظ تنب يماس

 3 0 | نادرو 0 منغ ينإ ند ةعسر نا 0 يعاش 0 لسح ريش ةنما يرملا هدرا ينأ 5

 0 ]| ءاحفهلئاس يطييام ىلع ردي اينغ ميهزاكو مره 1 يهو هعضرت يرملا ةراح ينأن نانس ةأرما

 يافا ةبرشلاب لوز 0 لانش مالو نانس جرس راحت باف نافطغدالب يف ا ناك دقو 1

 ا ذهودب رفختو 1 اتسا ين ث را عم كالا نإب ىف ذخءبا كلعب كل لوقي لاقف ملاظ ةنبا يماس

 لوش | 0 م هلتقف ةبرمشا ند ةيحان مالغلاب ينأف ثرخلا ىلا هتمقدم هتتيزف كلا ةنآ 00

 مدان نالكتو هالوم برام * ا ذإ ا اعمساف افق

 انس ءالومو هسفن ثرحلا ينمي ءالوم براحم ليبحرش هنبا لتق هلال دوسالا ىنمي مدان نالكت
 لاس 0 ا لكلا #* ةمح مدكيإ تاب راع نمحا

 مغار كفناو الكتب قذت املو # تمئاف كنا نعللا تن ترام

 ئافتم ها اناس نال ديف 2 ءودنو نيصأ دا و كن' ناف
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 "عد

 حاسما هيون يجالاس ناكو د ثا قرفم تالا يذب تولع

 مراك الا الا هوركملا كرب الو * دل تكف اءمح هب كف

 مداقملا ايرم“ نضع ؟ةئلاو # :ةذهع  تنكاو ؟كلط تكاد

 يحام ال يم كل طظيع نب عوبرب ىف ند وهو مالسالا قاع 3 و كلذ ىنف لاق

 | هريعيف ةيراد يبأنب 0 مع نبأ ةسص نب طدغ نب ةشن نأ ينب ند وهو ل ا ا بايشأ

 ؤ ليقع لوقي كلذ ؤففبببش طهر ظرغ نبةبشن هريمف ةثراح ينب بورهنال لربح رشملاط نب ثرحلالتق, ١
 اضل ةحاش بولعما ةيحئان * .كسإ : كوبر اليخ رت اذ
 ايقئاوءاطت ممنيهاودلايدحاب 9 موقلا زغب نأ اوركتر

 كبرأ طش د ينبو دولا اوذق:ذا نابذ يب دك ازاق ترا ترهو( ةدسع وأ لاق 0

 ةعقولا كك الا عودا الو ضرالاو دوسالا ناكر ١ اره لاق ةئع هتلاسو 121 ,ءوبأ كاق )

 ند اهدتع» ود ليحربت ثرالا ذحاو 5 قاس دعا 8 نا نور .١1لاقو ( ةدم عوبأ لاق)

 اعير رذالتق موف لتقف ث ردا كة[ يع هدعألا عفدل دس ىنب دوسالا !نع اءاف لاق دا غ

 : )١( لوي كلذ يفو 5 اا قتال

 ىلا لا نو اك ءاتنو 8( كرا رطشب عرش شو

 ملا اوضقنذا نادودىداوت نم ىلاوغلا ناحليلاو ناسسدو ل #

 (*)لاتفاريشعم ندئرساو م * وبلا كلذ هتقره دفر ا

 كاعد: ةودحخ  دالاثأ تدق ذحأ الك الو مْ ًالؤد

 ىلا كعيطي يذلا يتكو اال #خ وذخم حيصا كاصع نم ىراو

 لاقنالبع سدق نا ةصفحن بواحم ىثبىف ةبرمثلا نم وهو خاضأ دنع لييحرش لعن 0 لاق

 ١ يعح ا افصلا ىلع مهاشماف الامن .كذحأ يلا. مرل لاقو خاضا ءارحص, قا امسلا + وسلا
 اهب قاف براخم يب نم الجر يدن 4 نشوح لق مالشتالا نك ماقد ادن 1 0
 يي ا ل ا ع يدنكسلا ناكو ةثيدللب نشوجا

 لاَقؤ عيمادقأ دوسالا قيرح

 تول ايماخ حايضإ نماغ_ حا .ايك واما كلما ير 5 درع 1

 ١ كلذ نمو كلذ لدم معورذحمو هو2 ند ءارعشلا هب دع ودي اان م15 راصو ) ةديمع ونا لاق ) 1

 ن» يو نمح رلا دنع ةمسارو نادت هءعأل ت امبالا نا باوصلا لوس كلذ ىفو هلوق )١(

 نب نع رايد يف عضوم فاك رخاو ولا الا رسكو هردلا متي كب ان( ل

 ليق 6 لاقأ هلوق 00 0 حبش ن م هأ 2 دالب ف كا .عوبا 5 رص

 ودعلا وهو ءاتلا ن 2 و فاقلا رمكب .لتق عم قوف نم ةانثملا ءاتلاب
_ 



 2 ' دامس 1 1 0-0000  ةيجل 0 00 0 1

 ردع لح # اماهع ا قرت 'ىبط ةلي دج نم سونلا يف ! ىلع درو يلكلا باتع نبا نأ.
 قرا يف يذلا ليصعرش لغتك 4 نموسأ نا هيي

 ' لاقف ليح رمش لخن ركذقل يضءشلا دام نب كللالت هدم ىف يتاطلا فيك أ نبا ةيلهالا يف لاقو

 لفت نع ليحارت ةينالع # 5 ,!لتقيذلا كالومو

 ! ترا ىيديف تدجو يتلاهلمن 0 نم يرا# ىنبب هو 1ع اه فرع امتاو ف رمي مل لعتلا الوأ هنال |[

 رداصلا يفب لا نايفسس نب ثراا 2 0 ينأ ني ناس دوما داو ( ةدي.ع وبا لاق ) ا

 دالب نم ثرحلا درطا ناك دغاو علطاوأ ع ةثراح يل نب ناك ع دوسألا ىلا رذتعاف هلال

 دوسالا ىلا يدق نانس نع يلخو هايا امام كولا ةيد ريعب تفل كلذ نيم لع اثرت كانافعل

 0 ْن ثرحلا م اقم فب مف موقأ انا همآل ا قرم نإ 1 لام تام من ريغلإ ةناع 5
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 | درإج نب ورحب رايسوت أ نايتس نب ربا نب قوعنب رس « ناهس ع نب ثرحلا وهو

 ةرآزف يف ىرداصلا شد نب 1 حدم اها ةيقيلا يداف هسوق رايس هله رف دوس الا هباوكر

 لاقف و هرقل راكبا ا ْ

 | رقأيداز الا ور لك اهلا © تيدوف تفس وقلاةتغر نحو
 اوصاف ورح تب راع قوبل *  انهلاقش كولعلل كولم رمثهد

 ًامروم دحلا يف نيعاسال هايانش © .تدعبضاف نيئملات ةافص امر
 . لاقفدارق هيلع درف بنعق نب عيبر اطاق لب لاقيو لاق |

 نافوج ن.نافوج يرازفلاالو * اهلءحبل جاع يذ باع ناكام
 تايفيس نأ: راح ل ميلاكت لع اه رتافانعفلا انعتت نكل

 دك نو قا دخلا ءاحاه نيع ئررلا |
 لماك فلاب سوقلا نهر ذا * يلماك الماح متدجو لب ٍْ

 لباق ماع لق نم اهكتفاف # لحالملا كلما نا ةيدب

 هك لئا لاو 5 1 ىقوملا راس قع

 ا ةللادنع وه ولاف ةرمض ىب ىلا ًاحاف مراد ينس قح لييحرش ثركلا لق املف ( ةدن 0 كاف. )

ْ 
1 
 دنع نب 00 ء نب ارو تاكا ةقرو مت يح ارز نإ 0 مب ني ةلممر :

 د لأ مجرب ةركأم هوس 0 ةلءمر ل برغالا تالوو

 ١ روك ينأ ىلع رزقت مالسالا ٌُق ردن نب ةشهدج نب نهد نإ هل دبع نب يقاوقلا فروع لاقو 5

 ا ناد ر>رموب رحو ناحر 6-3 هراود مد كيعم رواح لب نولوش مراد نبأ

 ا ا 0 نا 0 هق 0 مرادف 0 هغأب الك هن رف راد 00 000 ةلمح مد:

1 

4 

1 1 
 ع

7 5 

: 3 

2 
 علا
 ا

0 

 مر هن



 8 م ب ستحل اشم هلا

 1 رو هالات دبأ كاقف 17 ىلا 0 تعذف رشأ مضي موو 0 هم ءاتأ اهلذ |
 1 مهيهوف هنم 5 م همم برشف ءاعدف ينع 50 ةملغلا طتقل ىلا كتءاظ ن 3 يضوقأا ٠

 كلذ ىرشتلا نب و لاتو هلا

 امملاو مكياعالا نقف نطق ينب * مكباقر يف همم نمانأ ن 1ك ظ

 رغم ردع كر # 2 1 ةنه 1

 00 هم ولا عدا سعملو# ملاظن .:] نوم ال يكتف

 لاذمف ةروض نا ة روض هناحاو

 املس“ بوي يتح انفايسإب * مكتورب يف اذئاع اراخ تمت

 امجيفملا يكشلا نكلمإ سباوع © هنود لاخ امراد انوءدام اذا
 ٠ْ اهرمع اسيخخالا ةموح الو * امايوط تدرواماوحتنكولو
 ظ ًاعرم زاخيطاب ع توبشأو * مولعفو ءامسلا 0

 ظ امعناو اًبيلع الضف ل ناف اصب الا نامعتلا 2

 || نيح رفمج نب دلخ 000 بلاط مراد" ىنإ (زاغ نعوعالا جرخ 0 ىنب كلذ خدت
 أ ةرارؤنب دبعمرسأو مرادوني تمزهف ناحرحرب اوقئلف مهازتف هنود اوداقو ثرحلا ىلع اوولعنأ

 ل دق رشا نأ نه وح رع م عا نأ ناحرحر موب يف هثبدحو ميديا ىف تام يت> هب اوةلطناف

 ظ نك ةبخان يف ظقس يح دابا يف فول 0 رلطا جرت (ةديع وأ لقو 001
 م سف يفب نه رقه ر ة اور ف سد ةالف ىف وهو حواس سوو ةعيرت

 نم كالعالف هودشدقو هيأناق هوه وأم هحالسوهسرف اوذخاف مان 8 3 + ناره يو 3 مماوق |

 نم مهر نا ىلع هوأ:ةيل هون ريض ريخلا م: ىوطو مهني لف 0 نع ءولاتف أ أش ةيش نم

 1| كله بس ىف نك لحجر 2 لاهو ةاشو 1 قفز نيس ءارها نم نويسقلا ةأنيشاف لمع لق وه

 ْ مه ربك 5 كالاح او تا مهلا | ولاَقف مه دالاب ىلا هب اوقلطنا مث ءاشلا نم نير ةركب قالغاب

 | رض هن وقلب 0-- قال ىلع ما 0 ند كر 9 وهو لاق يبأف توه هوبرضف

 الليآت اهنأ قع مد ىف هوكرتف ةوام ع كب وهو هلا رح نأ ةرم الك يرخأ اددهتو ةم

 لاق هذدئع ريدخال مهقلختا مم مالغ ىلا و ام كود معلب 1 اغ ىقاف هلم ار 9 ىهو ةيعابلا 7 هيرو

 : ك / 1

 لاس نوط 7 زنا ل د ناب مو ٠

 00001 5 2 7 د هه /

 ْ ذخأو هاناف ىنالعا ةعاسم نا ةداتق أراهم وذئموب ةباؤذدلو لدفلاو أ نع انأ لاق تا

 لأ هانرك ذ 00 كوالا مونلايفال مويا اذه يف 0 المت نا لاقبف راح كلانا لاقو هلا وقح

 هيا ا كام دفاع كتع تنا' كاكو هراجأو هريخأف 2 مالغلا ينأن تدلع ما يف

 ١ ادنش 2 ن* 2 تلا م دل اما ا ةداّدق 1

 مهو ىو وامان ةماسمنب ةداتق هيفو ةفينح ىنب ىدان ىلا يبت يتيح هوثدتاو ةماعلا نا

 ملا مس  ديسيسا مص ديس م50

 ل ا ا

4 

 د4 دانيا يركب اميل < ورم

 وس تءاحو ندخل طويقخ لبقأف نيصحخلا ن سل هب حاصف هفاخ موقلاب رمدل و 50 اذهنا 00



 4ع رخح نإ دسأ ين نه لحرب سم ناحر رحر مون مع وذ تهز ها انا ةددع دا معزو ||

 00 هرختر 0 ند را دك اذا رظناف ل ا 0 دقو 0 لاَقؤ ١

 نسق

 حا نم انرأ د 4 80 رعل ا راح كل 1 امو انلاومأب ءانيرتشا انريسأ اولإقف لاق |

 ْ | َلاَقَو ا ل هلو اع 6 أذ ع لاقف ثردال كلذ لاةف انضر اولاقف هويكنود مث

ل حالاسلاو سرفلا 21 درف مهافأ ١ ! هل
1 أ هودخ ًالدوعبلا 3 " يداؤلا زا 0 3ق- ح هوكراو جرد لاق ك

 

 نر 0 07 ع ةماعلا نه بيرق وهو ريشف يف ب دالب/ةرو ىح .مهدراطيو مولتاش لزب لف

 0 ةيعكأت هدعاووطناف 0 هف نعو هنع وبحر 5 هنم اوسكي ريشق ى 3 دالب ىلا راص املف مولا

 ند ريش وا .اهايا ءاطعأ أ يردأ ال لبالا ن م ةناع هيلا 0 ةيدن نف ةحلسم ل 3 ' ةدادق ا درو

 أرانب ثرحلا لاف اهنع هتلأس 0.4 اهم ةديمع م 5 هلا تناك مأ ةداتق | م 'يفاكل 0

 1 ءرسأ كاقوأ د ع وبال ع م ناك ام ؟و نايسفلا ن م هوعاب نيدلاتى 00 امو كالا يف يق

 ه6 يلوح انيآ اعط هلاغ نأ رع

 نارا نازَه يف مقأ يلا #*# ةلغاغم سدق ينب كيردل غاب أ

 اعا اء نازه َكاَوذ عابو * نمت الب يناعاب ةكالح انببا

 557 رفا مسقايتح ىنما ذات ذك الح ىنبأ.ا

 اعالط تاريذلا ىلاامدق ناكو# هتيذح ىنتلاب ريل ةداتق

 ره يق 0 0

 ١ اه كلذ يف .لاقو

 هباكع لوقت ام مآ ترف #* ا 23 ةباكع تمه

 نايس * ةمادم قيحر نم 3

 هباؤذ امر اندخو الك « ركش ع .>ح لبق ةفيث> تءاح

 0 0 7 َّن رحال غلبو هموق نم 00 ىدقالا دؤسألا نيو 00 كلذ

 ٠ دوسالا مهعمي الثل

 )00( ينارأدةوناحر >ر ةقريب * يدنا مم هللا ين

 2 نادغ ىو ةماعن يحو * سيعءيجو ند

 ١ هلوق كلذو شيرق ىلا يمتاو ةكع ثرلا قلو مهنع ىل> د 3 هلوق غاب اًملف لاق

 : ىعوبربلا ةريوت نب كلا ىوزب.تنبلا اذهو (1)

 01 أهلا .لييس 7 يف 0 اماف مكلا هلا د 00 9 ةوك 1 1 لاقو هنود لاط

 || ءوعرتشاام اورظناف متشنا ىنءاوراتخا نكلو كلذ نوكي الف ادباهملسأنأ امالاق كتريجو كموق
 هتامحو الماك احالاس هك طعا ماش ناو قه 0 هب

 ع يداولا عطش, يف مدعم وعدو سر ىلع
 3 ا 50

5 0 



 يي 2 5 1
 8 0 ع جر

 ع 6 0 53 5

) 800 300 

 ةلقرلا زمعلا راو الو.« دعس نب ةيلعثي يعوق امو
 اارقلا مضت ادلع ك4 © :يؤاوت تلاس ناد حوتو

 ْ ٠ هلوق كلذف ةقان ىلع يجما ةحاور هلقحو دو لاق

 - 0 بلظي ملو ةنيجانب * ىلحر يحمجاةحاور نئثهو

 | اياهم انك « اهنععاشنالاو نحرك

 | لاقي ناسغ كولم نم كلم م اثلانثرخلا قحاف لاق ىو شحو ناتغل اهو نشهو" شح يوزب |

 َ دانزو ةيدم اهقنع ف ةامع ةقان كللملل تناكو هراجأف يناسفلا ورمع نب ديز::وه لب لاقيو نامعالا

 3 تحاوق: نانأ سما ثرخخعا 2 وم 0-00 "”يزر له دك عار كاذب ريت اعاو حلم 2

 هابيل ينأو كيو لاق هيلا محشلا تراطف هدد دل 4ث 00 || تباعا 06 لاق 4 ا

 ' تعفرو هتارعا 0-0 نعط 5 املس ىف كلف 203 نط اهلخداف ةقاثلا ىلادمعف هياع تالأف 01

 كلذ اوملعاف مانسلا الا اهم ذَخْوي مل اريح تدجوف ةقانلا تدقفو لاق اهنكع يف ميشلا نم ىتبام
 0 رك ذف .ةقانلا رحم نم لاقف انهاك ناكو ييلغتلا س ا يللا نسر اف هلق نا ا ىنخو كلما | ]

 ىلا بتلطت أس سدف كلذ 6 م نا 5 نا كاقف هنع تدكو كلما مدَتق اه رد ثرحلا

0 
 مفدو اهلدقف ئأرلا فرعف امدعش املا ا ا أ دقو ثرملا لن دف لدفف 8 أسما ظ يسم

 ايلف كلذ نع هسشتفي نا كلملا هركن اف ةقانلا لاغام اطاغ سلا لاق ةأرملا تدقف املف هني يف :
 د ذخاف هلتقف ثرحلا هياع بثوف ةتب ناكم 6-5 7 ”انساو لعفف ةتيب ثحب لدرا ادق لنسر

 ظ لوب ثرحلا ًاشناف ب رشا لاقف ءاع لحر هاناف ءام ىدتساف س ش كن روحا

 -تراش 0 له نع ىلا نود ليح دقو #* يحاصا دهام 0 ل لاق دَقل

 تلاعب فارو ير و يدب #* إو نايل :تفاذ 5 تدداو

 قعر وهي 00 ةماعلا وسن كلاعثلا ىرخأ 2 1 ناك 0 ةامر مهو لمع ند تلاع:

 ما ناحل ع ردع الق ىنت ا دق كنا لاقف هته كالا ىمأف لاق يرماي نوم ودي

 0 0 1 : هلته نا ىلعالا نسما خب كلك اع را ه يب تردغ دقف ةىمم كب / ١

 شقا نبا اق :تنا كو نة وعل كرط الا 2| نبا ماقالو راكلا نبا لاقو هلتقف .يف هات تنأ

 | نم يح مهو يرض ند لجر لاقف هلتقف ما نإ أو لق الا رش نأ تأ

 اج تيا يف * ايعرت تنكاام * ايماطق ارح اين واح | ٠

 انيع الم # اخال يعدأ 7 :

 دلب رجاهك نوار. هيف انيك: سسوءاقلا يف نك دي مو انيديإ قلا خللا فاك ورا ةلوق ا
 رمحاك نزرأ اًضيأ شو روناست عابرا 2 يكل م نويروداو 7 زادحتلاب د رق ناوارو ثاتشر اتاك ا

 لصضالا 61 انه ةن.مرا ر 1 دلبو مورلا تراب ف فرعت ةيليمزابدلا



 7 ىلع هضرعي له مرا يف ظاكع قوس هب ينأف بولعملا ملاظ نب ثرجلا فيس ا 00

 ” | قح هب هالمف هاي هارأف ةعذج نب ريهز نب سيق هارتشاف ما نع تر اذه ل وقيو عييبلا

 ماظ نب ثرحا يثرب ريهز نب ىسق لاقف 0 يف هلق

 ملاظ نب راح كم يفوأو ربأ * اهني رت نضاح- نم ترصقام

 0 + معاق عقنلا ن م 0 فق فرضاو اني 2 راج منان دع ماو زعأ

 5 ءئدلا رطل ديما نب نايمتلا نا: نورت دن مواف نوف ةوكلا اأو نييرصبلاو ةديبع يبأ ةياود هده ل

 1 نإ ع بلودح نس لح نع كييهس 35 ا لاق شفخالا ناماس 5 ىلع كلذ ) ل ( هدف

 فاما هايأ هن هبوذ ىلع ردن 1 نبا ناءعلا 0 4 ا طا ب ره ا لاق لضفملا ن 00 - ىبامعالا

 هيلطيال هنأ نميلاو رضم و ةعسر ند برعلا هودعو 4 ع دهشاو نامالا هاطعاو هلسارو هل 1

 ءاف ولا هل ارك نامهرهاو مهلا ثارخلأ نكسيل ةعامج عم 4 لشسراو كح 2 وعسل الو لحد ا

 لتاقم ىإ رص يف وهو ناكها يفاف تيرا هيلا نكس كلذ اولعفف هدع.مال هنأ هنع هل اونمضإو

 حا ناملا لاف هل نداتساف نو راو نامعالا دنع دئموي سانلاو ىل نذاتسا بداح لاَقف ا

 1 م املف كياع ساب الف مع لاك ديرحأ اب كر 1ا لاقف لذ داو كفيس عض هل لاقف هفيس ذخو

 كحابض لا هنأ ال لق ن ا ل الا ديال ناشد يورو سو مع
 كفو تردغ .دقو كل هند © انا 15 أم هللاو يناتك نامعنلا لاق كباتك اًدِه ثرحلا لاق

 كتف ث رملا ناكو يياغتلا ىخادأو اقف اذه لتق, نم ىدان مث ةرم كب تردغ نأريخ الف ارارع

 555 اول 00 0 نإ د قر قاب 0 هلتقأ انأ لاقف هب هسا

 مد ةءانطالا 0 ور#و ثرحلا ريخ جمس

 1 رك ذ اص نك اة ند اًنيققاَن امف 0 ,ةءح كس 00 ل هلاصتال انمه ر 5 اماو

 1 8 هغلي او زاححلا كلل 0 ةبان طالا 53 ور<# ناك ( هل مع 0 لاق ( عضوملا اذو 2

 : | اول هللاو لاقو اديدش ايذغ كلذل ىضغ هلايئاص٠ دلا> ناكو رفعجح نب دلاخ ملاظ نب ثرحلا

 , ا اعد مث .هردق 3 ولو امكان هلق هك هيلا رظن الل ناظأي وهو ادلا> ثرحلا

 هل نيئغتف هنايقب اعدو 1 ىلع .جاتلا عضوو

 اير قورملا نه ينايقسأو #'اييحاص الاعو يفالاع #

 # انخر اشيعو انسايتفل فدلاب نقر : نايقلا اق نأ

 اذ ناك نورقلا لؤاح نيكو معلا يف نيرا
 ايسراف النسو اطومس نقع نأ نهمه اا #َ

 * ٠ ايلخ نول ندحاف را * دلاب لصف ناجرملا طوس نم
 اضعف وا ال1 ل يالا ككل ترش قفف

 ايحرزذ يف اييعاف نآ# د ار انك
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 * انما انل هنع يفاحتت © امغ ةمالظلاو مضلا عفدي

 اياع روذناا رذالاو ديم #_ءرلا ملط نب ثرحلا غاب

 0 حالس اذ ناظقي لتي الو مايللا لقي اما

 افرشم امراد تددعاو ريكتملاك لباسم كتدشم ىو

 ايسنلا "ىمتلا ”ىمني 5 لبقعتستقلا :كتيدنا .دالبلا تطهوا

 ةبق نم اند مث جرزخلا ىنب رايد ينأ يتح راسف اظيغو اقنح 0 اذه هرمش ثرولا غلب املف لاق
 ! هعم جرخو هباحاف كحالس ذخو روثكم راح يناف ىف غا كلما اهيأ يدان مث ةبانطالا نب ورمع

 / هلئقين ور ىُدْحو لدللا نم ايلماك رتعاف يليل وبأ انأ لاقو ثرحلا هيلع فطع هلزرب اذا

 ' لاقق دعانا مالا اذه ريخاب يف كلل لرتان رم قاف ريك خيش قارس

 نأ كربخأ م راحاب  لاقو هدب نم حعرلا ل ىتأأ مث ةعاس الو احتف دغ يف هب ىل نمو تاهه

 ار ينعدف لاق لضأ ال. لاق ادع ىلا يئرظنأ لاق ضكف يك يحعر طقس دق يئباخي ساعتلا

 أ كتلمعأال ملاظ ةمذولاق هذخأ تدرأ اذا يف كفن وأ هنع ىنلحمت نأ ىلا لاقاعد 5
 عيرطا فق رصراف ١ كلتافا الو مالا ءاطألا ةمدو: لاق دعا ينح كب تكلنق الو كتاتاق الو

 هلام لاقو هموق ىلا

 ع نوملا رس نإ نف ه4 انف ةذلا لش
 ايصع نه 0 تنك © يلا لذا ودا ركف نإ لبق

 ايوغاما لداوع ىتسشح م ناحضان ادشار| ىلإ ام
 ايفص نوخاالويتايح ىف # امنا هلل رصاال 1 داعل

 ايقزار هلاخ جاجز يف * يلع مد اهناك فالس نم
 ايدي كاذ ناكو انئفناف # ورمع ءرملا ةلاقم انتغاب

 اه الس اذ هانقلو.*# انؤرب:ذا هلْبَش انممه دق

 ايفريشم . هفكي ادعم مهلا للتا تل ام رع
 ايفر املخ تينكو ءاؤون هب راع يدع ل

 ايات دعب هيلع انهم نوقلاا ناكو هنع افلا دجرو

 7-1 ةبانط الأ نا ور<« رعش ف أمئم ىباغإلا ن ٠م ريما 100 يام ةيسل

 تسرد

 1 قورألا ند ىلايقسأو »* انحاص اللعو قاللتع

 امردحو غلبأ ىلع الج أ حف 1 دهاشلاي رمتئشلا لاق هب ويدس دهاوش ن *.ه تدم || اذهو )0(

 اف رسكلاو حتفلا زاوج نع اهريغت الف ةلص 3 نال نأ ىرح

 ) رش > يلاثألا د ه )



 اخر تارا دلاب نفزي نايقلا ايف نا
 ىنغاب لاقى أ ينربخأ ( دام لاق ) ىلع ولا لمر فن. ةخ هنأ نع داع 0 نم ءالمملا ةزع هتنغ

 ار كاةاطألا نب ورم رعش يف اهم 0 مذزغت ءالبملا نع اهدنعو ةليمح ىلع ت تاخد لاق اد نأ

 ينتااقو يىلقعإ تبهذو اهلثم طق تيما كندا دقو اط ةفرح٠ ىلع *# اب هحاص اللعو ىنالاع *

 00 ها عأ ت تلجو انين ا هر لا تكف نامل ري و فا

 ١ . ماطا نيت رخلا

 مهكبع
 .ايوغمأ ينيب ًاديشرأ * اننا هما ذأ 000

 ايقزارهلا- * جاجزيف * يط .مد اه نحلل م ْ

 داخل

 رسل لوأ تح ززعن هاكر 0 0 رصنيلاب المر ء 0 ينأ نإ حب ءف هانغ

 3 مهو #* سشدح ةباور نه

 0 دس وص

 انذب كاذ ناأكو انفنأف * ورع ءرملا ةلاقم انتغاب

 انك حالس اذ هانيقلو *..انزرب ذا هلت انممه ذق
 نبذه يف ءانغلا نا هدر يف قحسا ركذو شيح ةياور نم رصنبلاب لمر فيفخ كلام هانغ
 امسح و ةشرطلا تساي مو 0 سأ وبل نيتيلا

 39 1| م |مهربخ هريخو ث را لتةمزاك اذا هلتقءويوناحرحر ريخأ ره 1 3 ا

 ا نسا ديعس ربا لاق الا# ضئاقلا تانك قي ديزلا اننا نب دعو 00 نر رحل
 ” 1| )1 قاتلا ناح رو ري نم ناك لاق ةدينعي أ نع سينا نب: دم نع يركسلا نيسحلا 0

 ا يأ بارض ةريذاب ار 1 نب نامعتلا 22 اودع م رعفح ن 0 د لو 1 رمل ملاط نب

 ا ,عزهموقل 0 زاخو كو هومالاف هب |ومءاشت كت را موق ناكو هدنع ناكف ندع ن 0 ١

ره نا لاش ناكو شيردب د ا اق كو ضل معزلاو هيلع
 1 7 | فوع نب ة

 نديرق ىلا يعلي ملاط نب ثرحلا لوق وهو بلاغ نب يؤل ن

 املا لئامثلا تنير < نشزفا را 1

 ظ ' القرلا رمشلا ةرازفب الو *# دعس نب ةبلعثب ىوقاف
 اطل كح ماط ن 0 را ىلا رماع وني ت>رخف ” ناعدخ نإ هللا دنع دنع ناكف سسنلا كلذل مهانأو

 ل سارواكو لحم اهودجو ميت ىنب نم ةأرما اوباصاف رفمجنب صوحالا معو ةرارز ىلا

 يذلا ناكوةأكلا نونت#ي ًاناملغ اناضاو دك نا عرف ماظن ثيركعا باطىف تجرخ يتلا

 | ةدلم ا اوذخأتال .صوحالا لاقف هئم اهذخا رماع ون تكلا ىنغ نه الحر 1 م كلت كا

 أ 59 مشل لاّشو تابختللا 22 ىهو حاير 0-5 را نأ يدل 4و رفعج م 00 ىلاخ
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 ريغص الحر 2 تلاق بالكح نب ري نأ ١ هللا دلع نب 4 هعربر كلذ لاق هوفالا ةماقللاو '

 نب حدنح كلذ لاق ماكنت اذا هيل ىلع هباعل لمس هل ا رمش ريثك ني.جاحلا نرقأ نين لا

 ا

 صودج الا اهعف دق كشيمم مهغاب نيح اوقلم.أ مهتربخأف ميك ىب نع اطاسف ةأرملا كلتب صوحالا
 الف اههجو ىلع ت.هذف مان م يونغلا اًمطوف تلفنت نا رذحاو ةلبالا اها لاقف ىونغلا ىلا

 ةأرملا تنكر اهوا ند ل 6-0 اذه لاَقف اعراب تبهذ ذق اعواد رخا اوعد حب سَ

 عطنا 0 تارامع ةرارز اهعاطاف اهموق تناف سدع تقلا ل تنب يو ةلاظن> اهل لاش

 تامظاَو دل اهوا رتو اولعفف قرفلان م درب دق اهماق ناف اراح ءام اهوةسأ مه ضع. لاقف قطتن نك

 كيلع سأبال لاقف كموقو تنأ رذحاف 0 يرأ اف مهو سس“ وتلا ىلذحأ معان تلاقف

 هو> و نولش قواك ااقف منهن ةيهام ينيربخأو 03 رار الو كموق يرعذ الف ا

 دق الخو رار تلا م رماعوت كتلوأ ةرارز لاق ءالفلا زيخ نور

 صوخالا كاذ لاق نوردصن هر ا نع نينيعلا ريغص هينحاح 9 وهف هنأ نا طقس:

 ايانعفلا ليلا عمتك هس ةطنا مودلا حا اكن اذا قطاملا ليلق الجر تيارو تلاق رفعح نبا

 ايعوالا ل_شرالو هاعش اهو را ادبأ ردبال هل نايا هع٠و اينو اا ني موهوا

 امسح ةماقله ضب الجر تيارو تلاق ليفطو رماع هانبأو رفعح نب كلام كلذ لاق هدب نيد

 هذ زواحنال ريفج ه4دم هل 0 رفدوقب "أب ؛وط 4م الا قيص نيب دع ريغص الحر تأ رو تااق ءاكملا ا 1

 رظنالا الاخ نانهضأ هحولا اند هل فاق هدم و الحر تك ارو تااق ليقع ند ةعربر كلذ لاق

 لاعو ةعر زو ش7 ءانباو بالاك“ نب رع 5 ليش نب دليوخ نإ د رمح كالذلا# امورللا عوالا

 1 اذان نلعالو ىنمع قف ناقرتشال رادغ يوذ نيه.س>ح نب رمحأ نيلحر مف ا 1 تلا

 دلاخو دإد وح كناذ لاق ذك 6 0 امهبلا د اولازي ع البقأ اذاو 00 موقلا اهدوفسا ظ

 نش قاقد ش ا شح ةروضغلاو ة 20 هع نك هلا َّل 2 امسح 3 الدو تن ارو تااق لق كب ١ اننا

 تلاق صوحالا نبفوغ كلذ لاق ز> دق شيشح ه 10 نش ملا هر هرعش أ ديار ك4 ا

 الجر تءارو تلاق صوحالا نب ميرش كالذ لاق عوردلا قاح هيذُخ رعش ناك الحر تيارو

 نب: صاح نب ةعسر, نب سمك ن ةدمج نللا درع كلذ لاق ببرغ هاك وتلا ف لوحي اليرأا
 نا صاع 3 ةرارز نب دعم دئموب ا ناحرحرب اوقتلاو مهو صاع ود تراسف ةعصعص

 كلو نإ ةئاعا وهو هع نينا لاع خش نم ليحارو كلم ن٠ مظ هر سأ و كل
 ءازللا ريشلا يف كلامك ضاع قع راغأ ةرارز نب انيسم ناكو ةعاضرلا د كلام لد 0
 0 الو نالافلابو نالفلاب هف نودانتيال 0 مح ألا هاوعدلا يضم تناو بحر وهو

 اولصنا ب>ر لخدا اذا 00 ةئسألا لألاو لألا 007 اه وهو تاراثلا هيف نودانتي الو

 امهو دقق قصح امأ لاقفءاخأ قاطينأ انما طرقل 10 رهشلا: جرح ىح + امرا ن 2

 انضرف لب ألا نوم نام دن او لكل طبقا لمش هيف كر ثا نيذللا ىنياحو يأ ضرأ نكلو كال

 لاقف هسفن ىف طبقل ركف قاطأ املف ةنعقاطأف كا كاخأ كنود ظيقال سماع لإقف هاريخأف سماع 0



 لاَعُف رماع ىلا عجرو كلذ لدفاال هللاوال كلذ دس ىلع ةمعلا 7 نوكن ” مل ريعل يتم مهيطعا

 لارا لبالا 7 ةنام كترطعأ ميضر مت 1 ناف رضم ةيد ةام ىلع ديزأ نأ يناهن ةرارز ينأ نا

 اذا لاقف هياع كلذ ينأف ةيعسأ 1 ينج ري يلام دييعم هل لاَ طبقل ف هتاف كلذيف انا ةحاح

 3 7 امئاف ىليس تيلخ امل هللا كدشنأ رماعاي كالام نب 0 ديعم لاقف ةرارز ينب برعلا مستشب

 كوخأ كيلع قفشي مل نا هللا كدمبأ رماعهل لاقف طيقل مأ همأ نكن مو يلام لك لك اي نأ ءارجلا
 يتحهب كري 0 ىلاهب اوسو دقتلاهيلع اودشفق ديعم ىلا اودمعف كلغ قينشاال نا ا اياف

 نموا نب حيرش لوق كلذف تام

 ئدتسال .كيلخ نك ردا دحام دوما ناو يقل

 دمر يف كني لكحار با اريثلا عابو تما انو
 ديعم يفدناصقلا يدهن ش #* ارفلاقوف كءاج ربت مفر

 يدش نأ ناسا لحو هل لاخلا دج دق هجاماو

 ةرارز نب اقل ريعي ىمرتلا عزجلا نب ةيطع نبفوع كلذ يفلاقو

 داو ةرارس ىف وان أدع * مهو ناح رحر سراوفاله

 دامس داس موش نام.« هلام ثارفلا لبالا لك انال

 دافصإ هدوّش يرماعلاو # ديعم كيذا ىلع تراك ذا

 دادب حافصلاب ودمت ليخلاو * ةيرشق احلا نيلنم تركذو

 هلبا ىنعي اهل ترك ذ لوس اههو>و ىلع قلحب ةموسوم قااو عضوم حافصلاو ةقرفتم دادب

 دالتو فراط مدا ناجم * هتيدف عيطةسال ذا تنك ول

 داوع ريطو ةماخل ارز> # اهرمق قمع يف هتكرت نكل
 داوذالاب تيدفل وا: تاتاق * ةرمكضرعال ايي

 1 ةدعح ىنب ةغباب لوش اهف

 الاز دق رقلا نا نزاوه تنظ * دقوناح ا ل وا

 اودانتف دعم نب عاقمقلل انبا ةبهط ونس تاتقو مالسالا ىف ديزي نب سدعب وذا مادقم لوَش امفو

 لكلا 3 طوع تح
 ًالزو ديعم ىنباي موباتامو # مهغر ءام-لا ءام ىفب مكاو ٍ

 أديعم كد يدعسلا ليا لاقو

 دربا ةفيصملاب مهف كمويف * ةرقب براكاتتلا كت ناف
 ديعمو طيقل ميديا طاشو #* اكلام ةفيصملاوب اولتق مه

 مالسالا ىف ديبل ن ؛ طبرق نب ديسأ نب درهم نإ ضايع لوق, | ممشو

 رسالاةدش نمتام ىىت> كتفا اش # دعم موي ادعم انرسأ قع

 را هدرا فارطأب ءاجأ © دسم دعب افدصااب انتق نمت
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 سس سس سامع تسل نمو يصد وسم موصل مصح م ملأ عادل 7 سعسم سمس سس سس هم اب

 ه4[ نيملاعلا بر هلل دماو من و-

 بالكموب ا برملا مايا ماظعناكو برعلا مايا ماظع نم ناكو ةلح مو امأو ( ةدايمع وأ لاق )

 أود رخل ثيح ضيغإ نب سدع ينب نا ةلمح موب. جاه يذلا ناكو.راقيذ موبو ةلدح مويو ةعبر

 ىسيعلا دايز نب 2 لاقف نيذذإتم او>رخ مهموق اوراحو ضيغب نب ناسذ ىفب نم نيب راه

 0 : .ىداو نم م 50 يتح جرخف رماع ىنب اودصقا اهرحم برملا تيسر هللاو اما

 _ 0 نب ةعبر ىلع أولز تح فاخ نب ثرآاو دايز انا رماهو عبر جرخف اوثكما لاق

 مماش نب ء ينباي لكش نب ةعيبر لاقف ةعيبر نب يمك ىلا صاع يننب نم دقعلا ناكو ثرحا نبا

 0 در را كرا د ناجإو رعاانأو مظع مكنم بلطي يذلا مكلحذو نيا

 ين ند موقيف جرخف يعوق علط عل اظضلا نح يرايمف حا نيدنم تارالا

 نم فراطلا اذهيف ىنوعرطا موقاي لاقف صوحالا نب فوع مهقلف ولك ينب اوزاج يتح بمك
 مهوئمست نأ ىلع نوديزت نا هللاوو ادبا هدب نافطغ حافنال مهومتغاو مهوءطقاف نافطغ

 اوركذف رفعج نب :صوحالا ىلع اوازن تح اوبلقناو هيلع اوناف ءادعا مكموقل اوريصي مث مهوعنمتو

 تردحا مللأو دق لاق عل لاق كاماعط مههدطاو كلط مهللظا لكش نب ةعيب رل لاَقُف مه مهر مأ نم هل

 ًاسع نأ ينالكلا نايح نب هللا دع نرش رك اد ةحوبت مولعسو موقلا اولزلاف موقلا

 نود مهءافلح اوريصيل شرا نباو ةدم> نب هللا دع اودآر ٍ سماع يب اونا موق تب راح امل

 0 ىلا ايما قل كا و رثعج ين و لبقأو هع نب بت لت بالك

 سق هيلا مدقتف خيشلا اذه ىلا ىمتأ كا نود هه الو فاح د كا عمر ال سدق لاقف هذي م 1

 هب تاتق الو القع هل تذخأ اف يأ رمل كب ذب اعلا ماقم اذه لاقف ءارو نم هبون معبأ ادع ذخحا

 ضودحالا نب فوعو يدش 1 0 امم راح كل انآ من ضو لاقف ان ريتا كنت أ دقو ادهن

 رفعح ىنب رشعماب لاق رفعح ونب هد_:عو صودالا 0 كلذب فوع عم املاف بئاغ كلذ نع

 واوا نايبذ ينب اوقل ول هللاو مهنا ايصعم مكيت هللاو تنك ناو ًادبأ يفوصعأو مويلا ينوميطأ
 هغامد ثوغربلا لثم مهولع>او مهولتقاف مهب اؤدباف مالكب مههاوفأ ياويكب اذا لس فارطأ

 مه رأ رق رق ثيح مهب تعمسو لاق طا انع ف لدا لدحر لاقف مهوفلاحو هيلع أونأف همد

 0 نافيلخلا هعمو ردب نب ةشدخ نب 00 مملعو اوحر - ودها او + نايبذ وم

 يمس ةيواعم وه ا نوجا نب ا نب ليبح رش مهعم لقاو ةفيذح مدي نويلطي ناحل

 كلام نب ةلظنح وس تاقاو ا م عمج ىف يذل ا رمال نبأ هدى ةددعل كلذلا

 قلو ناسك مهعم ل سدع نب يبو ةر ارز ثردكس مدي نويلطي موملع بايرلاو

 مهو كولملا عم ه ةريخاب نوكن تناك عئاضوب هيلع اولقأف مه ريغو ةدنك نم مظع عج يف نوح

 نم ءاول همم 0 ىمعلا سوهق نب نادعالا هل لاش ا م لحجر بابرلا يف ناكو ةطبارلا

 11 سن لارج جو جلو عمم مب هيصسسج هوي ديو سببت وس وم هم دم ع صصص ص سم



 "0 ا د عسل د 60

 ديو ةرارز نأ طيقأ تنب سونت>د لوس هلو برعلا ناسف 0 ناكو ةلد> ىلا راس

 0 د ةشكل 30 د ادعشنا سوو نا

 لزأ 0 هنأك عل مد ىطاخ هب وده

 4 اواخاوا ا 5 5 ادفأ 2 نم“ فلنا
 0 دينا دلو رابسملاو عبضلا دلو عمدلاو زئتكملا ءىثاا يظاخلا "يش لك هب ا مقتسم لتم

 ١ َ كا نم

 اولذو 0 تا كيآ * الو دبع كمال
 [قلقتتسا ىانلا اذا اع رار عد رشلا نذل

 لظتسم اف ءاغرل # الو 86 اد

 لح وأ وزني موقلا طق # نو كانأ از دقلو

 33 لغا دطا 3 اكرا * افلا ,قبد اداقتم

 : آلا اما يب ءاسؤر  موعم ناكو لاق ةراز ةناغدحاو مثلا دال و١ نارغلاو نمل ظفار لك

 | ءاتغ نم ءاثغ موعبتو باهش نبا ثرحلاو ةنييع نب ورمت نب ورمعو ةراوز نب طيقلو ةرارز

 . || يف برا كمت ١ ةرثك رثك أ هلم. طق ةيلهاملا يف نكي مل ًاعمح اوعمط ةمينغلا نوديري سانلا
 01 مط ت تااَقؤ لماع يف ؛ ىلا انمم اوريس مط اولاقف رام ندعو 33 01 ىَح ضاع ىنب كاله

 01 دفا مني 1 امأ اولاقفدعس نب ةعصعص ن رماع نأ مز نحو م 5 ريسنل 0 0

 || نب صوحألا ىلا اوعمتجا مهريسم رماع ونب تعمساملف مق اذه مآ ارلاقفا طمع !و تك اف انك

 0 سانا ةراارس هنأ نيغ وزغلا كر دقو هنع ىلع هايحاح و دق ريك خيش ذئموي وهو رفعح

 ْ ءيجاذأ عيطتس ! فترك دق ص وحالا مط لاقف ربخلا هوربخاف ةبيقنلا ن وءيم امزا> ارحب ناكو

 ا 00 0 مكتلل اوتب ا رطل ف اذا كلو يف ىأرلا يهذ دقو مزحلاب

 ]| ىلخ هنا ةءابع هل تعضوف هيلع اودغ اوحبصأ اهلف اولعفف ؟ءارآ ىلع اوضرعاف ىلع اودغا
 0 ق تاب ىسدعلا ريهز نب سق لافق مدن ءام اوناه لاق مث ةباصعب هينيع نع هيبجاح عفرو اهملع

 | رثئاف تاه بيصم بيلص مزاح دحاو ياو اك صوحالا هل لاقف ياراطام هللا انك

 | هللا كتنانك يف تاب ىرأأم صوحالا هل لاقف دفنا تح 0 0
 || ىدقأ اوعمحأ ىلإ 2 مر ص دقو نش عيسأ ام لاف اودفنا ي ََّ مهءارآ سانلاض ىعو دحاو 1

 1 ل هواعجو اوكرف اوبكرا لاقمن اهوا م 3 اواح لاق مث اولعفف ؟ءافعضو
 000 يح نانلا“ راسف م ضم مهوكز .عأ ناو هيلع كرر 0 يككردأ ناف نيعلا يف اولعت تح

 ْ هللادنعنب 0 0 اذهام صوحالالاقف ضعا ىلع مهضعل عجرب ىسانلا اذافةوخ را يداو

 || لاقت نهاناوح هاسنلاب نوعطشو مهب دا نع نودعي رماع ىنب نم نايتف ىف مدق ةدعج نبا

 ' 5 تدرا 0 لاق نوعنضت ىذلا انك اف لاَقف ميلع فق تح هومدقف ينومدق ٍصوحالا

 3 000 اطار ةكوش 5 ادلحو امد وك أ برعلا 0 نو اندالب نم نيب راه انِح 0-1 اندضف

 سم تبت
29 

0 - 
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 م ا 0 ا اب ءاح دقو لأ فكن لاق اير اه 0 ثّحر اقوا برعلا يف ىلاوم اناعجما كَ

 ندير ا لاومالاو ير ارعلاو ةفعضلاو ءالاا زرد>ف ةلم> تعش ىلا مجد لاف لل

 )أ ط مام الو ام 2 لعب (ىناقا ا كءا رع ماقأ لاق الو تصد يأ لثمت هيفق هطسو يف

 تنكوزرح نع قياوناكو زرخ ىف تنكف ةراحملاب مهسؤر قوف نم مينتاك كيلع اودي ل

 لاقسانلا ترمشت | ني> كانع اذه ناكل ا ااهللاو اذه لاق كللاتق ىلع مهم ىوقأ م طاتق ىلع
 ةدهم> ىنب ةغلان لوش كلذ ىف أوعحرف اوعحرا سانال صوحالا لاق ناآلا ينهاع منا

 القا لبق ذإ نويحلا نأو نال ٠ !رماغو اضع ساس
 الزنم نوموري ال ريس داعصال * مهؤان راح يداو تدعص دقو

 الضفمو |نع ءارما ةيضطا نم * اوفداصق سو رضلا فطعمط انفطع
 فرشلاو فيرشلا نيب ءارمح ةءصضه ةلمحو ةلبح بعش اولذ>دف ضوضعلا ةقانلا سورضلا

 ليلا يرئال عساو مظعبعش هلمظع لبج ةلبجو بالك ينيلءام فرشلاو ريم ينل ءام نيوخللا

 0 وني تاخدف ةلي# نم هن مويا هبو عسّنتم هل>ادو براقتم بعشلاو 0 لقا نع الأ

 نع لسا نط سأرف كاوهالاو ىرارذلاو ءاسلا اوك خاسم هل لاعب هنم 0 .؛

 دز 0 يح قرا موعمو ميك وس ا هاياكش يف لئايقلا نيب عرقلاو حادقلاب تعش ااومستقاو

 ءامسلا ءامن, صاعنب ءايقب ص نب ورم نب ةنراحنب ىدع نب دعس وه قرابو ريغ ينبل ذئموي ءافاح

 نييعشلا نيب قيرطلا فياخلاو فياخلا اووف ةاح مويلك هيلع قزع ناك هناا ءاش لم ىحسو

 قيراتلا داع نب نس و رقعم لوقي هيشو 8 مهءرس نال قاقزلا هبش

 فياخلا مهمامأ انارتسلا «#/ ربع ود نونعالا ن نو

 هريختف سانلا ن 0 : 0 دوقت هل ةئبا هعمو ى رعأ ا انش لكما رّعم لاكو |

 بعشأا اذه لازال يط.ها لاق سانلا يهانت اذا يت> نالف وب ءالكوهو نالف و ءالثوه كونو

 لكم ذللك نا حل نب ةيتع نب لاحرلا ةورمع تنب ةشنك تناكو طيهو مويلا اذه رئاس ا

 اوفصق ىماع ينب زع / يطل يف نا هللاوذ يتوءفرا سماع ينبا مكليو تلاقف ليفطلانب صاعب الماح

 عزفموي أ سماع تكل اع . أوهعزف نائقو ةنق لاقي ةنقلاب اهوونأ 2_1 اهوامحمث مهقتاوع ىلع ىسقلا

 اهدهشو ماعم ةعربر نب يصاعو ىماعنب لاله الإ ةلمح اهلك صاع و تدهشف لاتقلا نم سانلا

 مزحو ل مط ناكو مل نب هلي تركو ةعافر نإ نسعاون برعلا نم 0 ينب عم

 نب ءاقلح ةعافر نب سدع وذ تناكو نادم نإ سابعلا 1 وهو صاع نإ نب سادم مماعو

 ةيوئغااةمولح تب ةمطاف هنأ هلاوأ عم ناااباذ 0 سعاع يف ١ ضع ميزو بالك نياوارلا

 نب تاك يدر نر ةقدألا اهط الحل لئاقو رك ناش بس يفب نم سانو ةلهابو ىنغ اديس

 ةليحم نب دارق نب سماع نه ةيداع تناكف :صماع ين ١» نوطلب ىف تقرفش ةلك ت تاحنراف اههوقو سيق

 بالك نب راع لاف فالك رفعج ينب يف ةليجم ن نم ةمجتش تفاكو ةيلدبر نع ياش ىلا

 يف هاجم نم ةكاط لاقي سرفل 3 نيف وش تناكو بالك نور يف ةليجحم نم ةشرع تناكوا +

 ل
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 1١١ يأ يف ىف ةلمح نم ةفيطق وذو ةدعيبر نب سماع ينب يف نانيق ت تناكو ةعدر نب صاع ىنب

 0 آان نيوز بو اعبر نب سماع يب يف ليج نب قا ددبع نإ بيستو بالك

 ين ١ لع ىمحو ًافلأ نيثالث 00 نه ريش ذئموي مهعم تلا ركب نأ بيف ةلحم

 ةلمح ل مهفلو ناربذو دساو مك تايؤاو مهدعي نم موقلا برقام نوردبال اولع ر رح ضاع

 | ام دن كفن دا ل هولا و دراطم نإ ةحف قب ناوفش نإ تاك داو كف

 | اولكل معا لع هال اير ادبع انطعاف اولاق ال لاق رهأع يف اا رد نا يلا يعدل ن 0

 الز 00 او ضافلا ىلا ني ُظأ اذا داخل ىلع ًاعرسم يضق هليس

 ا لزم اوأف تلحر اذا ل العاق تدل لاق هب وعدن لانا ولت راقد هي ورب ثم 0

 ةلظنح اذأو هتهج قرفو هسؤر ردك دق كودو ةرصيف بارت هيف اذا هلزنم اًؤاح املف هف ريخلا

 ْ ماكتيال نأ قماوملا هيلع دحر لحر اذه صوحالا لاف نيا هيف قاعم بطو اذاو ةعوضوم

 بطولا يفام اورظنا ةلظنحون مكنءاجو ةلياك م دارج نارترك تاتاردا رقلا نأ هيك رعد

 00 الذ رز نأ. ىلا نيللا بالح ردق ىلع م 2 م موقلا لاقف صراق نيج نيلهيف اذاف هودطصاف

 ا لج فل تن نيون ة>د هتلاق لاقيو عوبرب يفإ ند

 لقش ننال هادا ٠ * عدبمةنحش نب نأ وفص نب ب برك

 لع مل نا هللاب نفلحتلو * رئاد روق اهو تالا

 نيحب ةلبح دس ليفطلا نب رماع لوق كلذو

 اماين مكحرم نا اوتيف * ميت عوج كيدل غلبأ الأ
 000 <21 الع + اوت رطبا

 ظ نب اعممتكولو

 | لاقف كلذ لق تئءلط ىلا لبالا صوحالا ر 0 0 د ء ىطابقاب ز هاع ون تيثتسأ املف

 ' لهذل ىلا م-مروشم كس و سانلاو طيقل حب هاو د د يلام نيب لك اه واقعا

 أ يزاطاو 0 يفإ ند ةراز .اا لاو ها 3 د معا 0 ب حا دوع لمح م مايقتساف

 ا هالات تا 2 5 د منكن وما

 رذنملا ريفاصع نه ريعبلا نكد ادغ يبأ ل 0 تح رقعبال هللاو طيقل لاقف ه درا فاعلا

 | مولبقتسا مثبئاج هولا تناك لبا ريفاصعلاو ريشق نب ةماس نب رماعنب ريهزنب ةرق اهدا ل

 لاَقف ا و ليقع نإ ةدابع نب ةيواع#

 3-3 | يف رضلاو * رمثلاو ىف ريخلا * رسعأألا مالغلا انأ
 الا طيقل عم ةلبج دهشت مف دس نا د جرب وكطاو مهع اوعجرا اولاقو دسأ ونب تءءاشنف

 يجامل ةكلاوم نب .نهاطنب: لقعمو نعاشلا ساش نب ورم بأ ىلإ يأ نب ساش مهم اريسي اريفن

 رعأ يناف رماع ىنب ىلع 0 ساش لاقذ ميلا اودعصت نأ ىرأ لاف ىرتام طي.قا سانلا لاقو

 هللاو يصاع ىنب نم .كزع قافأ لعق اموق تى اف ينومزهو ممهز زهو ينولناقو مهلتاق دق مب سان 1

 هذه مك نكل هللاو مكيلا نود>رخيسو اقاق هردح يف 1 هناف 2 الا ذاتم مط تدجحوام
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 اود مهو 1 5 ناخدن هللاو طيقللاقف مكيلع نوردحنم مهوالا مب نورعشتال ةليلل
 لا او 0 0 هءاحصأو طبقا لقأف سان || ةسعت ىلع احيرش ا صوخالا لعحو مهرذح

 اسود الا مط رح كاش ةف نحشلا يتفاحي ذح او سانلا يف طيقل دحصف نمشلات رد 2007

 نقع اولح صوخألا لاق هيف اورتتاو لسيحلا اوفليمنأ اذا يح ضوعد لاتق 0
 من اولمفف ةنالث وأ نيرجح هريمب مكنم لجر لك ع بتيلو اهراثآ ساو اهوردحأ مث ىلبالا |
 تلقآو ليتلاو ةراحلا منوم ري 00 يعرملاو ءاملا ديرت لبالا الإ سانلا أفي يف ا اودعاص[

 طبقل نك دقو رجح اذكو اك مرد صإ يدهدب ريعبلا لهو هب ترص يش لكم امم لبالا ا

 دعا د رد حر لاق اوم ام لالا أوعنص نيح 7 -_ هباحأو
 لئاعرلا 00 اذا يلب * لتاقت ال ريسلا نإ

 لزان نم كاطبالا تلاقو * لباوذلاو يدنطلا 0

 * لئانو بسح امفو ىلب #

 نأ الاد_ه مم دحالا نكي م لوسلا سانلا غلب املف لهسلا تح ليما يف نيمزهنم نئاثلا طفشت

 ةكرطارسإ| وم رساف مهران ' يف فوسلاب م : وعرسملو ممولتش 1 و كلف هه>و ىلع يهذي

 لوشو رع دئمو 0 نملجحر لمشغل 1

 هظح و دما #0 هلبح موي لثع اموي را ٍ

 هلام بضل معرضأ * هلفر أك وللاو نافطغ و

 هلفرلا ادد ىاودح #* هلقعلا امعشرفانادعت+

 لوشو زمن رب صاعىنب لقعم لعجو |

 هلدمو ءراص تسع لكب ** هلج هوب ليا 02

 * ءلكهو ةم دهم لكيهو #

 ! ىلع فياخلا نم مك وزب تجرخو ةبطقلا قيقرلاو ةلبعم وهف ار نع هلا نك موسلا ةليعملا

 لئاقف فرحلا ذخاي > نان رفيف صوحالا نب حرش عطقأو مهودر ينعي سان انلا اوركركف ليخلا

 0 أ 0 هل نوذرب لع وهو ذثمون طقل لدجو كانه اديدش آلا نا

 لودي ففح ينرع لوأ ناكو

 كفاح ان ءومقلللا سرافل فكي كر عمدلاو مكتف ع ١

 فئالاساكلاوءانسحلاةسقلاو # .فغزلاو ءا 0 م لشلا نإ

 ففج لياو ليلا نيتعاطال * فلا لرجست ورذقلا ةوفص 9

 لوس لعحف انتكاشو انتاتق هللاو تنأ لاق الا نينا نك دعا هب رغال لء>و

 مويلا لقا صاع لئاقأ مو *# موللإ قود ا دقموقأب

 موقال ىتومدقو اومدقت * مول الف ممائاق ذا مويلاف

 مودلا لطظ يفد رايلا عجضملا و# مونلاو قانعلاو اذهناتش

 ( نسا لعل 5



 ظ عم

 هس : ىلبل ينأن ساش.لاقو

 موقلايف يروم ايسكاد :ك ذا © مولا 1 ازماق ١[ كل

 لوقيلعجو ةقان نوح هلف 0 لوق. طيقل لعجو
 السقمالا يهدلا هور ناو © الهبح رار ا

 المقام هلها ىف الئاسو # الفحح اس روافغز لمح

 اضيأ لوقي لعجو
 3 حلف ا 1 دن آنا ركشأ

 : ا لوقي داعم
 صودالا نب يرش هباحاف .٠ *« فغزلاوليشنلاو ءاوشلا نا *

 فرتعت يتح رقشالا برقو *. فر اه.حقأققدصاذتنك نا
 * فاطعلا ضيبلا ع انا اهوحو *

 يف اوفلتحا دقو حيرش هنمطف فر للا هيلع و هسرف طيقأ برضف ر 5 فر هنو هْسؤ

 لليقعلا قفتتملا نب فوع 1 مز ليقع وئبو رفعح نب دلاخ نب ءز> هزءطىذلا 9 5 لف كلذ ظ

 0 ًافناو كوت هلق

 0 ةميلختنأ و الهج # يسرع اهب ال مولت تل

 يش هفيسإ تيفش دقلف * هيحاصو ي ارا .

 سمشلا لحرب لبق قريشلا يف # يد رفآو بعشلا ىف هتلتقف

 سورع اسما مك الا نم ما و را قاحا

 ةلول ركز .ضاعونب تاعجو سدع نب ور# نب ورمع تحن تناكو ةرارز نب طيقل تنب سونتخد

 ىضقدفوب اطيقل ندع يب. برضل «. ىب نم ةلو تالبولا اهاب الأ
 قدر رم كدلجلا مغلا لمحت ار 2 دا 2 او اويوتم نقل

 انقلاو ةنسالا 0 اطيقل * 1 ةادغ منك اول

 ا زشلا ين اخ ع نم صانقلا اط ا 0 بتذدد لدم 6 و 0

 8 وعوأ ةنضالا هدرإ ١ خرم نب نكلو 3 هر 9 اع

 امس اذا ماري ال اقيرح مكلع * 7 سراف ن ل تشي نآف

 او نم لاهاي سا ءاغد.ىفاامو.  افغضم: . التق - لدنقلا“ كرجل



 د1 ' : اخ

 العال عدجملا راعلا نم انيلع * اهلتق ناك للاغ انتاتق ولو

 جار ناحل انه متلأ امو 0 كفاح نك توماع ركل

 هل سو:ة> د تلاقو

 اهباريض ادمح تبار دقو ءائع * مراد قشلا نهتقال دقل ىرمعل

 اببالكو اهعك يعدي ةعمر * مط تربص ذا بعشلاب اوئحاش

 اهبارتغ ريدطيالا تومءاك ارب * مطتلقتعاو دنلا فوت اوصع
 كك رماسوطاب طخ يف عقواذا لج رال(كاَقي )لاتقلا ىف دولا وهولاتقلا ةكرابم ءاكارب

 امءامشو اهلهك فدقت_خ ريم يلا 9

 اهبانا ىلا تددنع «:اذا 6-5 اهريحو

 اميز اند عا دو دبا وات
 ا_مباقع *ىنلاو ذأي * ملو ًايسكاوامجي م

 نب ةعيبر نب صربالا .نب ثراهلتق سدع نب ورتعنب ديزوةرارز نب دمعم نب ظيرقذئموب لآقو

 لوُش وهو نابذنب دعس نب ةنلمثنب بحت نب ةرودح نن رذنملا نب ناتلبلا لتقو ليقع نب صاع

 نما 1 وقلايفةلطلا رمشعملا #*# سيعوتب مهنا نيطق م دقأ

 يذسالا فرط ىف ءانغأ نب ةرم نب ساحسح محئاتساو لاق مهيد ىف نوذذشتب اونوكي مل ةزحلا

 كلذىف 2 لاقف هانكو:هاوادق ةلوم نب ماظ ذا

 ميركلا ديقاذحلاىذ لفسأب * ىهو نإ ساحس> نب ىلع تن دبر

 مب !(5) ركىلعباغوتدهش * )١( ءاهدلا نم هل ترصق

 مولا نم نردق رفلا ناكم هب دعم تكل ينأواو

 مومح ةزاجم قوف كناو * يوشي خرملا نإب هربخأ !:
 التقم كلم بصي مل يوش كيب ىذلا حرا نا لوش

 ململاب ةمالملا قاحلاو #« اموب نايتفلا ل تركذ

 كلام دنع تناكوريشق نب ةيواعم نب جاحملا تنب ةشبك ذخاف يرازفلا ديزي نب ةيواعم لمحو لاق

 ذقنتساو هلتقف ديزي نبا ةيواعم ىلع كلامىلا ةحاف> نب ةيواعم لم ليقع نب ورع نب ةجافح نبا

 نويل نب صافن ناتج كزنو نوتومأل منا مهليقذاك دقو نوتوعي مهنا ضاع يبان لاقو للا
 لاَع ةدنك نم لحجر نؤيلا نب! نود سس نب حيرش هيلع لمحف ةدن ى لأي حاصو

 تيدا :تصتن ودعي جرفل ةنف فيلا رسكتاف هسار يف صوالا نب يرش هبرضف بشو> هل

 نيلفوعدشو قويا نب ناسحن رشاف رفض نب كلامي قفط دشو هناكم سانلا نعو ا نإ

 هذخاف نسع ون هتيقلف باوثلا ىلع هقتعاو هتيصان ز>و هرساف نولا نب ةيواعم ىلع صوحالا

 سيعو: تفوختق هلثمكلع ىتوتئاوأ هورحاف ىتباط متلدق لاقف فوع مهاناف هلتقف ريهز نب سيق

 ريد نع ىورو (5) ءاما يوريو )١(



 ىلع هنوثغتسإ نصح 3 كللام نب صاع 1 أ أاونأ - اوةلطلاف 1 أولاقف 3 م 8 هرش

 ةمؤعخ 0 نيبيوحأ نيببتشم اناكو هقيدصو هدب هنأاف كلام نب ىملس مكنود لاقف فوع

 الا فوع ن م كيال هناف هاخأ ذخأ, ىتح اليفط مكل ماك أس لاقف ءارح ىماس يف ناكو امهفونأ
 لرد هل 0 ىنف سعأ ام ل دق ليفط 0 1 اوقلطناف ا نا هللا ماو كلذ

 يب ةذعأو هتيصان زل هوناف هايا مهاطعاف هود فوعنم هب نوديقت نويلا ع نبأ ينم نوديرت

 مالسالا يف كالام نبا ليفط نب ليقع ن ؛ مكحلا سس ةرحنحلا ْن عفان لوق كلذف زازملا

 الار انف دسم ةمانصا# 2 سنع نع وحلا ائيضق

 د ةرع عضل نبا ناك لامت, نيئس عسل نباوهو رفع نب كلام نب ةعيبر نب دييا اهدهشو لاق

 ةيواعم نب ورمعنب ريهز ذئموب لتقو كمامحالتق نا كك نه تمي مويلا هل لوقي كلام نب رماعو

 | بالك نب بايضلا ةيواعمو وه لاتقلا م غلب / ثرح رماغ ينب فوفص ىنارهطظ نيب الوتقما دحو

 هلق يدلل نيصحهوخأ لاَقذ

 يوذلا بعشلا نم ربولا مهمات * ىبل ام رتسأ اوشع اعيضاي

 يدطلا نم يدعلا ىلع امو * ىلب تدح امو هللا مسقأ

 ىنغب ريهز نع ىلثم سياف * يفرسنملا رودص ريغ مكيطعأ

 ينالامهشلاو م زاخلا سرافلاو * يعذوالا بيطخطلاو عاحشلاوه

 * يب لزم, اذا لقثلا لئماطاو +

 ور معن ىلع راغاف ءالؤهمأ ن نيو ياو لاتقلا ىاارزام كلام نب ليفطلا كانا 1

 كلام نب ةديبع ه.قلف ريعب قفلأ قاساف ءامرثلا ينب نم من * نافطغ نب هللا ديع ىف نم مو هنوذ>او

 نم كاطعا كل لاقف دلاخ نيا ةرق نا نايبظ تقل دق كب ينتاك لاقو ريعب ةئام هاطعاف هادحت-اف

 07 ادلا نم ةثامأ لاقف ةئام لاق كاطعأ 5 هل لاقف نابل ةدنبع قلف ًابطغم تجف ةثام هفلأ
 يتح لعفي نأ ليفطو رماع هاوذا هاهنف لاتقلا ىلا ذئكءوب عرست ةديبع نا رك ذو ( لاق ) ةديبع

 || كسمتساف هيدن قوف نم نائسلا جرخ قح هقتك قف مد لجر هئمطف مدقتو اهاصمف التاقم يرب

 / هعْزس هدرا رماعينافابضغ كلذ لعش نأ 0 ف نان سلا كنود هل لاَقف اليفط ينأف نائسلا هيف

 تاتقولاتةلا نم موقلا غ 0 ىتح ءاسنلا عم اير ىتلأو هنم هعزيشاف كلام ٠ نب ملا يقاف اءضغ هنم

 | 0 كام دهزلاهعسو امزهمم ةرارز نب 0 جرذو لرغأ امالغ نيثالث مك : نم ذئموي 01 و

  تاتسإول نالوشو ًاجاخ نادر طي المأ نايسعلا ةحاورن؛ رع 4وعنب بهو نب نزحانيأ س

 | كلذك مه امديف نيباوامويلا د اة لوقف نامدهزلا نالوقف | 6 نم لوقف هيلع 0 ب

 | ةييقرلاوذ كلاما لاق تنأ نمولاق رسأتسا بجاه لاقف ريشق نب ةماسنب ةييقرلاوذ كلام م, 1

 ظ 1 نع هاقلافمدهزهقنتعاو هحمر هيلا ىتلاف ادع 0 أ 1 تدك تح 0 ام يرهعلف 1 لاَقو

 بجحاحن 2 مده ءلكاو كلام هب لزق فيس غوا 0 مدهز لدءحو هان وغاب تكا حاصف هس رف

 نهو لقا أ 520 كاللام ك1 الاَؤ ةعذح نب ريهز نب سدق أب 5 د هوحأو مدهز ىغُش



 ا لاو ءاوسلا لع ارادت ١ رف ينالك ]ا لاقو ورم ينأب ني ورح كاس تل رف ىلع ينالكلا ||

 ْ هلا يبأ ىف ىلا قردلا 0 1 لوق لع هد سدو ة جرأ 5 5: ةرارز ب بداح الا اكريسأ

 كوش هنوص

 ردغ زر 0 ناِف اراخ و حاسأ َى يننأ علوأ قرشلا يف ٍُ ا

 ما علان نآري لا عزوم اي 1 # 0 0 تلق اذا

 ا ا 4 .ةرلا وذشكالام لاق ا: اص ْن م اولا ان 1 مكيحاص نا لاق و صاع يبلع فقو د

 ْ اوحرب لف امهكرتو 0 رساتسا ١ 0 موه كا 4 كلام مهءاحف نيمدهزلا نم انجاح

 يدر نمامأ لاق ي>احاي كرس ند اولا ةيقرل ىد تدب 5 وهو كلذ ف انحاح 1 > قح

 ااا 1 كل تر اا يذلا امأو نامدجترلاف ايكرتق :ةروع ىم ىارو نشا لإ ينعنمو يدصق ن
 || ةقان فلأ هلف كلام امأ لاقف كسفن يف مكملا كيلا اناء دق موقلا هل لاق يسفن يف يف رك 3
 ٠ سبق لاقف ةيضاخم 0 نيبو ريهز نب سدق نيب ناكف ةئام نيمدهزالو

 هنأ 0 ءراا تركو © ءوشءارح :نامدع لا

 ةمادق مسومحو طرق ىنب * دعم تماع دق تعفاد دقو

 #«  همالط ةثام ا أ * يتح قا قيرط م تك

 كلذ يف ريرح لاقو

 ناوجرا ةلسح هيلع ناك * اطيقلا وكرت دق بعشلا موبو

 ْ ناع وهو ةببقرلا اذ مكحف * الوح مامشب بحاح لكو
 ا ا يبأ 0 لع تح ع 1 نأ ملس ودب تح زف دوت :كتلفاك سد ن ورم ام

 || اهرمعأال هللاو لاقذ بالك ىنب نم مالغل سرف هيلع تضرعف ليخلاب سانلا رصبأ ناكو ةلبح موب

 ْ جرح ةل.ح 2 سانلا مزوعا املف ةقان نورشعو 6-0 اب يف ادر اذهف ى الو ىك ةاهكرذاالو

 ىلاورم يوهو سادرم هللاو رد 3 5 تالقف تمحو 00 كلذ 3 اع ادقع يقيس هنأ تملعام أ

 رق اراافف تقيس يل 2 :االو رك ذال شح هادو 0 وداي اهبريضق هسر

 : 0 م لاو ريا 5 2 تأاقف يماس /| |

 ديلا سمأم دع ور# نب ورهعل 0-0 رم ها ةوازدطك 59 6

 ديقملا فخ ضيهلا فيعض طانل # اهئارج دعبو يئنخلا يدم الولف

 نورسايو نولتش 'هراث | 2 مهافلحو سماع قدي تحج رح سانا مزوعا ا مهما ان ٌؤاملع معزو

 ارب ثرللا ليقاف ةردناف قرمع نب ورمع ليقع ن رماه تي قفا ب لق د
 ثرحلا ا قل لاقف البقم ورم ءارذ نك ناعرس يف ليقع ع 5

 3 ُْق اهاعدق يتيصان ص ل ىلاو لأ نس أ له يدع سل 8 كانافو يناتك

 ْ رم قداف لقا 0 لوشو اسرق ىئداني وهو ثرألا م لعفف كال نيفال دهعلا كلو



 يت> صربالا نب ثرحلا هعبنو هبيثتسإ ورم ىلا سيق جرخ مارخلا رهشلا ىف ناكاملف هموش

 فرضا لاقف ورمع نب ديز تنب ةنمآ هبخأ ةنباو ورم نب ورم رماف ورمع نب ورم ىلع امدق

 ةيقلا تءاحف لح موب اديز اهابأ لتق ثرا ناك دقو ةيقلا هذه كلي . ىلع منأ يذلا سي لع

 صهدلا عاطبمل لدحرهللاواذه لوقت يو هقلا تبرمضف اسق هتنظف امهلمحأو اههاحا ثرحلا تأرف

 تمعن هلت ءتءاف ةمقلاتب رض نم + ىلع يأ ةنئباإ لاق ور اهمح يلا تءعحر اءاف ىلع هب علطا امب هيلع

 لاقف اهمع اط لاق ام تعز>ف كمحع لتقب 01 كابأ لق لجحر ىلع هللاو اهب رض لاقف ثرحلا

 نيالا نيرا
 يردص مويلا نجأ اهب نيمأ « ديز 0 ةئااي يرد ا

 رصقو صعق نابتلا قفا ةْسَوَر 1 سراف نم مف

 قرا تددشو ه ا اعاف # هع تددصف هناكم تيأر

 * 1 بنج ىف ةيوغواب *# 8 يصمذ هر دل

 فارمأو سيق هرمأ عيضف 8 0 ةيب كرم

 ةمعل يدع كلام هللاوق كب ءاح يذلاام راحاي لاق ار ع نا م م هتاكو هتن> لاش ةحوزلا ةنحلا

 كتك ردا ذا تعشولو تففك لب لاقف يلقب ترماو ا تكلقاو فاق ازا "نس تنك ىقلو

 اءلف ثرحلا يهذف قلطنا مث لبالا ن م ةئام هاطعاف هم 5 يدنع كلام لاق كتاتقل

 صربالا نب ثرححاهب عمسولهأن هانداذا يتح اهب سدق جرن ة ةريثك البا هاطعأ س دق أرمع ءاح

 قفتنملا ينب هبأ يف نسق قل الفحم ناك امذذاف سقل ضرع يح هجبأ نه سر أوف يف جر

 ىلا لؤي أو عجري نا كشوي هناف مكتوذا اولتاقتال الهم لاف جورخلا اودار 1 هنلا اوعمتجا

 ةدشءاامأو 250 ناكر دج ا اننق'نا ثرحلا ىأر املف دوسح لجر هناف قحلا

 | علل نفع 5-5 هدق ىلع لوب ناكو دقلا ىف ديقف ذدئموي 2 هناف اخ 3 ثرحلا نبا

 3١ انو ذاحر دحاو ملانغ زاغ ىأ نإ ساد مث معو ءادف ريغب مهنم تلفأف بره مارا رهشلا

 هيلا يهتاف اليلخ هل ناكو قءصلا نب ديزي ىلا سدارم جر بالك نب وكب نأ ونب هتم اهعزناف

 1 لودي وهو سدأىم

 رثك | يئاجر لب اديزب يناحر * اهعيب ردعم وجرتام كرم8ل
 رمح رص حايرلا اذا اهداتقا وا # ةقاندشنم ري ورمع نب ديزي.

 ربرب راح لاب ىلع كعاو كا 25 لك بو وب تغاذ

 رمهبأ سراوفلا دارحإب متأو * ةولخم ينوأر نأ ًاىلع تعادت
 : هؤقسفنوبركملا هقرطف هبلا اهدرف ركب ىلأ يف نم لبالا د يتح ديزي بكرف نادحوب يورو

 هءاج دقربخادجوف ديزي يلا جرفم مدن حبصأ املف اهايا ,مهاطعأف لبالا هولأس ماركس قتح را
 لوك اكن أو اه يه ذق رفح ين لبا ن * البا درطاففرصناف نا زكس اما تنأ حاصأ ديزيهل لاقف

 . ارضحويرقلوحابنم كرام ه1 مأ هبلق ليا نخعا



 (ة*)

 ارطؤملاعفلاب اسحنوسريو * اهلهأ تامخقوفلازطا نحت
 / بف وظعملا رطؤملا وةفيفخلا نسرفلا نيا

 ارقفأب تسل 1 ينت ىمأ دق اك ينغتسأو يف ا ٠

 | 2 نبدا منا قم * 2 زاجحلاو املس ناو

 حلصأو هل ناك اذا اذه نم را اذه لاقي اصلا عم ضوملا رحبملا

 اردعم ابجراخ يديل جرسأو « مسديدعو محمدع ىنع جرش

 !ناعماو ماركا لي ادعام اذا ه :هدوجف نيلاحلا لع
 امهيستحا لو نيعالا

 ارفمج رصنلل مرا مث مذج ىلع * يرث م باّعلا نإ البا .ذخن

 اركي و تعنس نا ضم لن [يفو# الكألا ىلا لاحرلا فاك

 |ىعرعو الثا ءاوطالا نميعرتو * ةمطخو الثأ ف الظالا نم يعرأو
 تودهصلا نب ةيواعم م6 نجل هتءماح ىلع ناسذ ىنب يف يرملا ةيراح ينأ نب نانس دموي فرصناو|

 نائس قحاف سانلا نم رشو ىلكعلا ةلمرح هعمو عدجما دسالا محا ينالكلا لماكلا نا

 انحاو رك كلاماي ناتسلاف نايبذ ينب نم اسرافنيعبس يف يرازفلا رامح نب كلاموةثراح ىبأ نإ

 لودي وهو ىلكعلا ةلءرح هعبتا مث ةيواعم لتقف كلام ركف اهكجوزأ يت بأ ناتي تن هلو

 هعدلا اق يريالو عدوم # هعسلا ءرملا 0 مولا ٠ يال

 سقنم نالحر هعما مْ هلتقف كلام هيلع ف بالك ىف نءلجحرأ هع مْ هلمقف كلام هيلع 0

 كلذ يف كلام لاقف هب ادكأو كلام يضكموامولتقف امهلع ر ف ةلمحم نم ةك

 درطت ىليحو ادل هتيقلو * المرح ةءياغلا نعت ددصدقلو

 ٍدمالا نيدبلا لع رخخ ارك ذر هيب ايراهجحو عالا فكس
 دعقيو موقي هنرام ردص ىف * هتيقلني- تكرتتوءصلانباو

| 

 دوسالاو يصاع ّيتغ انباو * امهالك رابغلا يف ةعيبر انباو

 دعرت صئارفلاو هنع تيهذأ « ارحم اكن دعب سفن يتح

 لاق دهحجلا ظكللا

 دوقأ لياتوذلك ار ملااده #* ةعبم وذ باس 0 ودعل ْ

 نب ةع نب لاحرلا ةوىع نأ نوبعزف ر مدح رينا * هحوزب نأ انأف هو كلام هيلا بطخف |

 زحف ل ءطعلا داك دب ف ريدغ ىلع ديزيو امره هيذباو ةيراح يبأ نب نانس دجو رقعج ْ

 كلذ يف ةورع لاقفءاضرب باول هدئتسإ كلذ دعب 0 يأ ةالرغ 3 * هبقتعأو ممصاأوت ش

 اياّتع اه ا الك رآه ات 0 نم الا

 ابارثلا الا تبثي مل ةوعو * مكيتمجع مسقت ءا رضخعا لأ
 ايارشلا قدي ملبعشلاةادغ *« ٍينوعواط 0 ناك ولف



022 ! 
 200 ا

 1 ؤ ايالك 0 يرح الو نت مكيلع ا نيقلايزممأ

 هغلبف ةعقولا لبق مهريغو ي ط نمسابو وه مولا 0 اكس لإ نوم ريف صاع [َوُد امأو ا

 كلوش [ أعناق هيلع اننم نولوشي اع يت 2 نأ

 مداد نك انملا ةرداخو تاه # قكش نكنلو آوئماق هللا

 مبتسم الو عرو زجاءال * اع ب كو ري
 امو نع رةعم 0 مب علصل ل هونأ من تاوثلا 3 دعم نايس 20 قراب 57

 - قراملا زامح نبا

 0001 سدا دو زان < ةساسي كد نايند كا ىو
 ناشف ايبود نام مكل 8 هباوثب نسحم ىأنف لن

 نال ند 3 *.مئاقل لخو اهبدؤأ ضاخم ٠
 ناف ذم ارزاخ ايطوو انوغر #* هباوث ناكف ىمنال هانئخف

 راسا هل انف مه سما وب #2 يرام يملا نا اناللغ طق ش

 ' نافطغيف ركشلاب نقثت الف # ارك اشدبال هدلااذهت نكن اذ ئ
 اة عسل 0 هيلع هللا يل- ي ١: دلوم لبق هس نيسهحو عسب مالسالا ليق ةلمح ناكو لاق '

 نبا وهو ضو ةن ك0 فار كعلا هيلا هللا يحوأ 3 ” ليقلا ماع هللا ىل< وأ دلوو ةئس

 وهو لاق: و هياع هللا ىلد اف ضبق و ىلا ةنسلايف ليفطلا نب لضاع هيلع مدقو ةنس نيتسو ثالث

 صاع نب ريع ينب فياح قرابلا زامح نب 51 نب رقعملا كدا ةيس نينا نإا

 رصاعالا ليبقتلاز ناللدالا عم *  ركاويلا لوما ءافعش لآ نمأ
 رداق كلذ موي اهلع سيلف * ةكياو باضهيف يميلس تاحو
 الا قايالاب ”ا ع ثا 608 عوتااه<ترقس ا واهاضعتقلاو

 الا نم تنشأ اذا 0 8 نك ابكحالما' ايخنمو
 رثكم باب رلا عج يف ناسحو ©. هلوخ نايبذ نويللا نب ةيؤاعم
 سعاسمحامرلا فارطاب لاحر  مهدرف تويبلا بائطاب اورش

 ررطتم ةوبه يف ىوه دار * هءاهز 0 ام أوعمح دقو

 اا ةرددلا تاسعا 22 ايو اقص اكاوناف
 رزاخ سءشلا عالم نمانل حورم # مهدصق نكللو ائيش مهرغي ملو
 رئاوتم اهريش ىم ع 00 راك #3 ا دنع 6

 رجالا ليلقلا قبرا 5 اذا 00 اهوا لا ناب 00
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 0 ا عال



 2 0 م م ا ا حس مح حسم و هس ا مس 7

 جدتي داش تدتشدينسجيضتتةيؤجمب

 ١هة؛(

 رخافم مهنم نيجانلا يف قبي ف © ةل رمغيف ضيبلا كيبح انبرض
 # رباثم حلم دهن وا لئاوب * هريطب نوكي نمالا جني مو

 صهامنيحانج وذ ىنقأ ضقنا اك * بجامل رارقلا تحن مدهز ىوه
 ردا ميسلاو ف.سلاسايدر اذا * امالكح نارثعي نالطن اه

 م تار نرك ناالا لس
 رفاطالا نهنبام تقلع دقو * تاور ند مدصهز افكو وءوني

 ه هفاخحم رغأ ل جرش

 ثدرلاو ىضغلا ا لمرلا نه ةميصقلا

 رساك ءاخيتفءاملايفتسمتخا اذا * اهناك نانعلا يف حومط لكو
 رقاع ءان_سح لعبلل تدهن 5 « هل تدهن دق دوملايف ضدان اذ

 رساو> سؤرلاو ومست ناسذو

 صاض ةميصقلا ناحرمك حسم

 نم جوزلا ىلع الد لقأ منال رقاعلا ص اناو سوا نافس:ةمساو رقحم بن 00

 هيرادن ودل عنصل ىوفداولولا

 رءارمغلا امدر> دق ةدرحم * اهايلح نردتس ءاسن فاخي

 هدب كلذ دعب ليقطلا نب صاع لاقو

 فاح اضع هبار اوك « اطيقل انفال لا 1
 اماوس هنوسنل كر مو: * دبش ىوتف انجاح انرسأ
 ه لابك مهعج انحبص * ائيلا اوفلد ذا مزنملاعمجو

 كلذيف ةعيبر نب ديل لاقو

 مكو افصلا نايبذو دسا # تاكاونمويبعشلاةامح مهو

 ميقم لسسملا جرغم قدا # مهله ةيشع مهالك ثراف

 2 هلل داو مويا م م

 تمس و

 لغلا ددغ مكيف لاحر ماو # مات كاك و لحي

 لعفلا اذب ريع مل لاححءاسأ * و الا انك اسوا
 فيفخ بيرعل ءانغااو س ومشلا اه لاقي يتلا ةيسيدجلا داع تنب ليقو نافع تب ةريفعا رعشلا

 بيسلاو رعشلا اذه ( ل ( مدق 0 هدأ نم ه نحل هيفو رصابلا ىرحجيف قطعي 0 لة

 ينأىعالا نبا نع تنبح ند دع ةئز ملا نع شفخالا ناماس نب ىلع لبق هلجأ نم يذلا

 دوال ن سدح مالسلا هب هلع ون ب ماس نب أ نباذوال نب مد طشكلملم اقيامي نأ لضفملا نع

 دق هتكلمم وأ يف ناك ةماعلا 0 5 طزانم تناكو مالسلا هيلع حون نب ماس نب هنأ نبا

 اط ناكو ةليزه ا لاقي ناك سي دح نه ةأسعا نأو قحلا ريغ ةريسلاو مشغلاو ملظلا ىف يذاع

 0 كلملا اهعاب أ تلاق ف قيامح ىلا هي -تاشن أمم اهدلو دل 3 اهةلطف قام هل لاقي جوز

 ومع ب امل ل



 1 ا ا تيجي ا يوغا ا + ١ وول اا لا حا ا لا ل تا يا لا

2240 

 لوقت تاعناف اهحوز نع رع هلي زه يطمتو 0 5 اهحوز الص اهحزو ىه عابس

 امناط ةليزه 1 35 دهاف # انني مكحبل مس مط ا

 1 رتل *# ىنرتعل يتاو ل 5 2-0

 لق وطه اهعرشب قى اهحوز نى يدهو سدح 0 5-0 جوزال نأ رهأ اهل 1 وف قيام عع أملف

 تب ةريفع ىهو سوءثشلا ت>وزىت> اذهلعءفي كزي ملف الذو ادهحو ءالب كلذ نم اوقلف اه>وز
 اودازا امل هدول 0 ا ا راو سا 0 5 يط ليج ىلا مف ود 0 0 د دايع

 بدعم ا 8 0 #2 0 يموقو 1 0

 بارهه نم 52 ركل امو نت يبات يذلا نيسقلت فوسُف

 ن*و لبق نم اهعرد ةقاش اهتامد: ىف اهموق ىلا تح 1 اهليهس ىلحو اهعرتفا هلع تاذد نا املف

 لوشن يو 00 دلاو ريد

 نو نيعلا .لعتم اذكهأ « نسا دح نم لدا

 0 دقو يدحا * رح ىموقلاي اذهب يضرب

 رع! اذ لعشب 0 ند ريح دع ها اذك توملا جذل

 6 ملا يأ امف | موا ضرع تااقو

 ل ددع وح 3 لاحر مكاو مك ف ىلا 2 لمحت

 لعل ىلا ءامسلا ْق تر ةريفع ةريفع 0 2 يذ“ حسبصأو

 نفل ادي كال كلا ءللذ داو كو الابر كتف انما" ولو

* 
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 3 نب

 لزهلا باهي برحلا راثل اوبدو « مودع: اوتيمأ وأ. امارك اوتوف
 لدا نو 1و ومو ردا دلي ىلا © ادلع دن ةسماعن  اولقت :الاو

 * .ىذأ ىلع دامك نم ري نينالذ
 * هلله دعب أو.ضغت مل وأ ناو

+« 
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 ْ لذلا ىلع ماقم نم ري تولملا

 اا سورع دلل ط وكت وذو

 اعفاد سدل يذلا اهني أدعذ

 ل ل سورلا باوند متاح :
 لدفلا 4 .ةيشم انو يدع لك امو

 اهرك 006 2 نأ هر 1 هلاصف امدو ةلاصوأ ع اذا ئد> م كو امؤد هدعص وو مك

 الماك رهملا 0 دق ينأ كلما اعأق َدد-.لاق كت>>ام اه>وزل لاقف اهرو هدعب ن ٠ ينكمو

 لمجيو اعيمح امنه عزمي ل مالفلاب ر ماق العاف ت :ك ام لمفاف اللماح ادياو الا الئاط م أ مو

 عاف حاكس || اما هليزه ه تلاَقف 0 هب رعاو ا يكس قو دلو هيغبأ ةليز :ط لاقو هياهاغ ف

 0 رماقيامت كلذ عيد املاف 0 ند أءمف 5 امو رولا 5-0 اعاف حافسلا اك و رولا نوكي

 55 ءال؟ وه نا سلا دود رمشعمأي هموقل لاق اعالج 0 ماسلا ناكو كالذ اه وح اولا ع الف



00 
 سس يس و سل

 ناك ام اناهداو انزحم الواو 0 ءاعو انءلع 0 اص كلم نم ناك ام الا ؟راديف ملم نعاي !ودنا

 باهذو هدلا نع هنافوب رم ا مف يويطا تيضرلا هيعمل الا ناك الا ولو ائياع لضف هل

 2 5 كميطن اولاقف اهل وةن م اوعمسام اسيدح ى جأ دقو لاق يأر اواو رسسلالذ ا

 لاا لاخلا ىف نولفري اًواح اذاف ارح هل مهوعدأ مث 3 اغا لص كلملل عنصأ يفاف لاق 0 يحأو |

 اعدو مهدلب رو لا هل جرو ارب 0 عضو ل ادهن واق اب مهاندصأف نوراغ مهو 83

 يف نولفري هلهأ م هللا هك كلذ ىلإ مباح و هثدب و وطه هدءع يد نأ هل اقيلم

 مومادقأ تحت ند مهثوي 2س اوذذجأ ما امطلا ىلا 5( اودمو مس اا ىذا اذا َىَح نلطلر ىلا

 فاريشآلا نم هماوغر 0 ع ف مهونامأ.ي 2 هسلح ىلع م لدحر لكو هإ ف قيام ىلع دوسالا دقق

 كلذ يف دوسالا لام 0 ملم اوعدب 0 و ةلفسلا ىلع اودش ا

 بدلا ىجحأ ي رع تدنأ دقف * ةالح م.سطاي كارب 0

 بضغلا رو جره ىغبلاو # مول أ ” كروي 3 انما انآ

 تفاذالو ا يد نإو * ادبأ ميش ائيلع اودوعي نلو

 بسذلاو ماحرالايف براقالا انك * ةدك 'وه يرق ان متيعر ناو

 لاق دوس بروف هدا برذ ا اهلَتقف 000 ازذف عمت ناو كارو ا و مط ةب ةش نا مث

 مويااوهو نعلا ضر 1 را ءىط تناكو هايا *ىط لوزن لبق * ىط لبي ماقأف قدامي

 ٠ مه وةعنسم# يداولا ناكو ىطنب ثوغلانب ىؤانب ةماس 0 دمولا مه لبس ناكو نادمهو داممةل# |

 || تناكو لياق ىلا هوري مو تهدي 0 ردي. لو فير ا نايرإ يف ريع موا ناك دقو مهددع لياق ْ

 || ىلا اوراصف اعاوجا ن ٠:.هطدق تلاقو كلداوا تدنح وتساف مرمصلا:م 0 ندا نم تجحرذ دق 3 ْ

 هرعل يف يرئااناو بص>و فير دلب نم اننا, ريعيلا اذهنأ ةماسال ا واق نمظلا اومه اماففايرالا |

 4 اومحأف اذه 0 نه 1 0 بارصت نك ه4عم اةصذءثو هفارمصنا دنع هدوم اننأ ولف يروا

 ( نوريسي هوعبأو اوامتحا فرصنأ املف مولبا ينبر ذك ريعبلاءاح فيرا ناك اءاف كلذ ىلع مهم ظ

 . يأوانب ةماسا لاقف نيلبجلا ىلع طيهيتح تيمي ثيح نوتيديو هريسإ
 ىو سيضع مول لكل 6# ايا اا

 ةريثك شأوم 0 ينلذتلا ىلع 'ىط تهحوف هب نواز, اوناكىذلا عضوم امس أ فيرطولاق

 هوفوو هقلخ م نكلوا راك مهاوف دادعنب .دو-الاوهو باعشلا كلت نمبعش يفل>رب مهاذاو

 هلنبال ي'ول 00 00 ةهريغ 0 م نوري له اهوريسو ضرالا نمةيحاب اولزندقو

 لحرلا اذهاتتء فكن اف يمرلاو سأ: ءااو دلل ايف ممماع كالضفأ وف ىع دق كم وق ناينب ىأثوغلا هللاَشب

 هلءاسو هماكف لجحرلا ا وح ثوفلا قلطن افدل. ١١ اذهان از يذلات 5و مهدلار 7 كموق تدس

 مم ميو ريعتلا ريخ ا 0 لاق ملقا نبأن م هللاقذ ثوغلا قلؤرغص ن مدوسالا بدق

 هلمقف موس ثوغلا هامرف مالكلاب هولغشو هنع مهرغصو هقلخ مظع نم افارام اوهر 3 هن

 مويلاىلا كالاته مهفهدعب نيابجلاب 'يطتماقاو

 7-1 ا م ل ل مس لج ع يووم



 00000 ولا يي ا 20 1 ا
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 تكس
 ال كو جرحي مل ماين * 0 لبق اذا

 ارزو اهب هنع هللا و>. ليقاثم * هنائسدح 3 هللا داز داز ناف 1

 نيد باتك نمربخلا اذه ( تذء..ذ ) يطسولب لو نع ل رمل ءانلاو ةردع نما لجرأ ريشلا 3
 لأ نإ رايق ةقلخ يف تمداجف 3كم تأ ةيوارلا دامح لاق لاق ينئايرلا ركذ لاق دامح نبىموم 0
 هللاقي ةرذع نم قيدص ىلناك ةعببر يلا نإ رمح اقف نينيرذملا نم اورك اذنف.ةعيبر 0 008
 ناكهلأ لع نهب دجولاو ءاسنلاب ةيابصلا نم ىتلأ عدلا لم  ىتل,ناكو نامالس ينب دحأ ناكو عجبم 01
 هنع تخرب هتقو نع ثار اذاف ةئس ف مسوملا يفاوب ناكو ةولسلا عسل رس مالو ةولا مهاعال | 0

 موقلاتينأت ةزدع جاجح مدقوع ءؤاطبأ ةيس 23 ينمغف مدقب يح رافس هلال تكا و ردا |

 تر هانا لأسا هنعتلق لأست 5 ينأ نعأ لاق مث ا سفن دق مالغ اذاو يدحاص دشنأ ١

 لئاقلا لاقاك هللاو حيص | للعيف | وج سمال + لءيف 1 و لا | وا و حبصأ تاهه تاوهلاق 1 7

 تومافهب يضقأ الو شعأ #* كرات ءاممال ىحام كرمعل ّ

 د الا لاذأ 13 لالضلا يف 6 دو نم كب يذلا لثم لاق هن يذلا امو تلق لاق 5 3

 نأك نيام يأ نبااي هللاو امأ تلق هوخأ 0 ا نا هن هنأ نيكل را انالو ةنوح اعمست مل ٍ
 همقرتالداج |او دربلاك كاخأو كنأالا 6 ةنعاابب ناو دال كدجأ فان كال 0

 هحو ترم كيف 0 1

 عجم نب دم>موقلا يف حري الو # ةبجو ةرذع جاجح ةكار أ

 عمسيتلق ناو عمسا لقيام ىتم * يوطانم قالنام اوكش ناليلخ

 يماضأ نيبام ند تا 00 ةلاطا سا ث تيل الأ

 عرمصم 0 ا م ىب يننافالخ هللاكن دعب الق 5

  7هتكيهتءاسو هوا رقت دق نانا ذا 01 تافرع نم 1 تفقو تح تقلطتا 1
 أ كءارو ام ع نادق ىزاكب دنيشا يتح قبو ينقناع مث اموقانعأ نيب فالاخ تح قانا ن م هتقان يفدأف

 لوش اشنأ مث لطملا لوطو لذعلا حرب لاقف

 ءاد بحلا نان. تعاع دقل 8 ل تاذ ةبدع تن نال

  1ءاكلا ققرافي ال أَو * يمسج رييغت ىلا رظنت «* 0

 ءاطغلا فثكناو ملكلا فقل * يب يذلا تفلكت ا 08

 ءاقللاو ةبايصلا مهثوتح »* يموق لاحرو يرشاعم ناف 0

 ءاشرلا هك دمعلا  كاذف»“.* عرذ ىل> تام ىردعلا اذِإ - 3

 أ تكا توعدولف اميغو ضرالا قرش نع لبا داك ا ءأا برضت ةعاس | مار كلا تاقؤ 1

  9ا( ىشلا تل الل ءاندلا لع لقأو ىكرف لاق كودع ىلع رصنت ناو كتجاحي رفظن نأ انق
 لوب وه اذاف هيلا تيغصاف 'ىثب ماكتب هتعمس اوطيفب نأ سانلا مهو بورغال



 10 ل ف اس ا و اخ يو اج تحبط روع ا

 هدحواو يجحضلا وكشإ مرح نه * هحورو ةود 3 8

 « هحودلاموي قلخلا ترس تأ #

 | ينالاقو ىلع لمقأف ةفلدزم وح انءميف 0 مل ولو كن ربذال هللاو لاق ةحودلا مويامو 1

 بلك ضرأ ث .هلآ رينو داعلا هيورب 39 هردصنال لاملا وذو ءاشو محأ ند د :5 لاموذ لحر

 أ لاوخأ ريخ يف موف تنكر ءاملا ةح يوقشو ىاحملا ردك عقول د مون ىلاوخا تضاف

 | ناكابارش ىنل> تطءسو يسرف تاكرف ناذولا هل لاقي مه ءاع ىلب| ةقفاوم ىلع تمنع يلا 1

 | تازفةمرظع ة ةحود ىل تءمفر معللا يمن صو يملا نادت ا قحب تدضم مْ موضعل ىلا هادهأ

 حل نم رابغ عطس ذا كلذك ايف ايلط يف تدلجو ابن اسغانم نصغإ هتددشو يسرف نع

 ظ عرد هيلع اذا هتلمأت ننأو الحسم درطي سراف اذاف تنيبت مث ةثالث صوخش ىل تعفرو ىحلا
 هتاوعأ سرب كوع ثرب طحم مالغ تاقف هيريهذ> بريغت هرعش 0 اذاو ءادوس زؤذ ةمامعو ا

 ناتاللة نط ينو لدسملا نمط ىتح اريسالا ىلع زاح ف هنا ع باوب سبلو هيون كرثف ديلا ةذل

 لوي وهو ىوخحت ا ليقاو امهعرصق

 )١( لبان ىلع نيمآل كرك * ةحوا فو ىكتلس مهمات ْ

 | ةريملا ناسغأ نم ند ندعغلإ هسرف دشف لزف هلجر يننف .ن تيازت ولف تتار 58

 ا ين لوف هيت ذاك دع“ ىتثدح لهدف س 2 لفار هير 7

 لفاطم ةوع املأيف لدالا ىنج #* هئلذ_مول كم امدح ناو

 ْ هيج و ناك مالغاذاف هاو نع ةمامعلا رد دقو تءحر م نما لص ىعرق ىلا تقف

 ىنعارام تاقلاذ 3 لاقف كتءنس نحو كتردق م امءاام مولا كنادم.س تاقف شوقاللا ران دلا

 يردب المل باودلا لك أ أو بارتلا سيبح نم ا امو لاق كرون ند ينرمبو كلا نم

 اديها لاقو ىلع لءقاف ةعاس انتر 5 اريخ الا. كيب هللا عنصيال ت اق نسأح م كلذ دعب معنيا

 لاق بر 1 نم هيف كللهف كانها ضع ىلا ءانهأ 5 تاق ك> رس يف تطمس دق 7 يذل

 لط ىل نيتي هللاو لمجف هاياثث ىلع طولا, انابحأ تكن لمحو هنم ترش نإ تنأ

 | مث لاق باذع نهو قاقر نهنال تلق ملو لاقف نهرسكت نا فئاخ ىناف الهم تلقف نويف طوسلا
 ينغتي هن ريقع عقر

 ًارجأ هل ناكو مثأي مل هاياتث * يهنشي رخآ ناسنالا لبقا اذا
 ارزولااهب هنعهللا وحب لقاثم » هنان. حيف هللا داز داز ناف

 | قح هناك ىدن اذاف عردلا تحن ةقراب ىلا تقربف لاق عججر مث همأ نم حلصأف هسرف ىلا ماق من

 | تقبل ماينزل بععأو ريسعملا رك 1 ينا الا :للاو .ىأ تلاق ةأسأ هللا كتدشن تلتف ل

 يرملا نابل ها راسلا لغوننملا لع ةيعوالاو ةييفشالا ةسلا 01



 م هللاوف ةروعذم 2 3 امهتاك اهني ع ل ذل 0 اأن 0000 دقف|.ام' يم برشا تاعجف 1

 هنم ىنمصع هللا نأ مث ىنيع يف نسحو ردغلا هللاو ىل نيزف يركس ةحودلا ىلع اهليم الا ينعارأ

 اهسر 5 نام يف ت كلاغواتار | 0 ا تالاف ةعرذ تويشا يف > اريسيالا.ت تع أ ق 0 ةزددحع تساحتف ا
1 
 وسد اهتانقف اهدن راو أدار تك 5 ينايدوزام وأ لق اريخ ةرحصلا نع هللأ كآآ :-ح تلاقو :

 : 5 عاشلا لوق تاكل دق توت كمل را 7 للأَو .:

 7 و نع اطام: ةبادعس نا 6 او 5 8 يذق ذا ام اك 3 ْ

 اانا نأ مالا بحأ كرسأ نال لاو ار رق و ١ ل نإ تلق دعوا 8
 ىنءلباو لحما نه حإ ةعمز 3 ؛اأب هللا يه تباغّقح ي رمدلا امماك اعحتق تفرصلا 3 0

 تاقام مندل تاقف هؤاكب دتشاو ىكف حبيل رك ذنامعم كب ردغلا نا روسملا ! بأي هل تلقف ١
 يغشنا املف اريخ ىللاقف هناغ ردقأ يت وح كلذ يف تيعشل ىلا_ع كتجاح يق غلبأ 1 ولو احزامالا

 ءارح ةق هيلع تامحو هل ربعإ ىلع دشف داع توعدو هتقان ىلع دشو قفان“ لع تود مدوملا ا

 دالاب 5 ىح انقلطناو را رانيد 9ك ىنم تاو يموزخملا 4 ةعربر 0١ تا

 تفقوف هلوح سانلا اذاون يللا درس وه اذاو ةموق يدان ينماندتخوف ةيراهلا ىأ نع اندشنف بلك أإ
 ال0 ىلا ن ةعمر 1 نب رمس تلق لج رلا نم لاق مث مالسلا:خينتلا درف تملتنق موقلا نلع|
 اقل كلذ تآ مل ينا تاق ةيغرلاو ءتفكلا لاق ايطانت تلق كب ءاىذلا اف ركتنملا ريغ فورعملا |
 .كاذ وه اهو ىرذملا كا ا يف تببأ ينكلو كفرشب ةلاهحالو كيف ةداهز ريغ نعأ

 ار نم يلا يك 2 الا نعش 5 يانب نأ 1 َتدنلا عيفر ب ا 0 هنأ هللاو لاقف

 راشأف كريغرابخلا ىلونو 0 رات نأ اد 5 تاق تراث 8ك 9 0 اهرحأ لاق 0 ن<

 دياسال تدك اه .هنلا-ت تلح ف اذكو نكس رمال نهانا 1 ملا 1 اهري# هعذ نأ قرذتلا ىلا ا

 هللا تمد ضاقتنأام ضقافاه سمأ كتلودق امناىل لاذ همكح هلوقيفر ,اناف يث را نوذ ا ا

 الا اذه ا دصأو كب ب دعا ند ام>وز دوق يفأ اودهشا ت تاقو ةنلع كح لجحتوزع

 هتليل 2 ةيلع اهم ينباب نأهتلأاسو فرطملا خي 0 هيقلاو ريغيلاو ديعلا امهر 5 تاتا راندلا |[

 ىداصب تدعصو ةيقلا ا ا اماف خيشاادن 0 تن واليل 4م لاك دهأم ميرا 1 4 هلأ

 كوش تأشناف كلذ نع اب انف اميقلموي ينعت ذأ تناك اسر

 ديري قيدصلا ضعب ىيفتلقو * اعزاح كت أ رام ىوطا 0

 دوعتف يوطا حرب امرمضي # ةيتف لورق قس نعت ناو

 ديدشن ءاعافسرب دحولا نم يشل ا لخ اديف وينامت تيروف

 : لوقااناو تقلظناو مهف كال هللا كراب كلها ىلع مقا تاقف

 7 ىلاف كاذ اموتاق كريغب هعتصأ ملام كب عن اذ يفا امأ لاقف يبحو يف ريغتلا فرعو كلذل تمحوف

 3 5 1 تب رمض يح يحرق اهرابح يف يرغ خيشلال اقف ةمالاجرخلاك يت با جرخمأ تا 2و انا لس :

 ْ 0 ارثك ةاويلتدأ ىللاقؤ كدب ص فيك و يدع 5 0 اقف ةيف رورسلا رئادقو يلاج رن



 (ةأ)

 2 كانه ول زنا داعال ياو < ىاننك اهىردما 11

 0 0000 : يونا لاو
 رم اولها نسل اسم فاق 8 هناك لح باطططا و ظ

 ٠ نارا ناحل ضرع تت .ةسالو# هدعب نيزا احلا نام يحلف

 1 تسر
 7 أ مءاص ع يف تفقوذف * 0 !وءمزا: دق طلخا نا

 كيلا غادصالا هةياطم * يناتقتل تزرب ةئيبخ 3

 27 2 كلل ييسو قارملا جرت« كل ناكل كالا 0

 |( رضنبلا يزحم يف ةياسسلاب لو |: لينا ديس ءانغلاو: ةحباط تن ةهئئاعيف هلو تايقرلا سيف نال

 كاس هللا ءاشنأ اهراخا يف 1 ذب امف رعشلا اذه سق نبا لوقىف بشلاو

 د اه هحلط تح تن راخإ . :

 ْ ' موثلكما 0 هك ور<# 3 ماع نإ ناعم هللا كم هع لب ا ل ةقئاع

 | ةثئاعتناك بعصم لاق ينأ لاق دامح لاق لاق ىلا ىف ربخأ ) قيدصلا رعي تنب

 ْ ىو كاك كارا ٍِ هلل انا تااقف كلذيف تدصم 8 ” ف دحا ند امم>و رتسنال هحعاط تو

 1 ا رده ةمصو يفام هللاوو 2 5 اف مماع هلضف 0 علو سانلا ءأر نأ تاع ا لامح 1

 !"كلذك و لاق قالا ة ةسرش تناكو كلذ يف اهانا بعصم ٍةدوأسم ت تلاطو دحا اه 0 9

 3 0 00-5 , نيسحلا ع تناكو نهحاوزا دنع 0 هللا قاخ 0س ند 0 ُى ءاسأ

 ١ يندلكت الى ل ةمراصو يغو و تاج اعز هللأو كلوش ناكف ةحاط تا قتلو ا اءيماع هللا

 1 درجت اهحاصل 7 اهفتأي هو 4ف ع قف تدحءقو ىه ا تأاقو بحصم ن 0 هك تلا لاق

 انيهلاقف فد معمل 0 تلأَقؤ همالك اها كاع 0 0 ١ || ثعدف ترا 0 نا توء4م
7 

 'جرختو يناحنأ د تلاقف ؟ي 3 ىذا أذه سيل لان دير افلا اع ل هم ا و ءلا 0 هبقف يعشلا
 ا

 د قلد 1 مارال تايقرلا سو 000 مهرد ا هل ترماف اماخ

 5 ل كاسل تارتالا هيل هاا 2 د

 ظ ةثئاعويلع تبيض ايعصم با اب: ثعشأ ناك لاق ا 1 0 ءخيش ل ناي انثدح لاقل

 ْ ك 0 كافي تح كرا أ ىف لاق :بءشاصىلا 0 اكعف 4 || 0 هم تناكو امو هةخاط تب

 ْ ا يد > بءاعدق كءاويفز :تاهجب :لاقف هيب شاك .ينايت> قاطن اق كل يهلاق م هرد ْفال 1 ةرسشع لاق:

 1 مرو قح هز :نيضفت تضع ليوا ةح اح هذلهو 'ءرباف الو ةلاع :هريغ ن رم كيلا اثيدحو امي دق يل مو



 قع 0 طخ انا اولاقف صاملا ب كيعسو ركبيبأ 0 نمر لادع نا هللا دمعو ريبزلا 0 تعمم اما 0 أ

 7 ْ نااي و 1 تااَقو ةداط تنب ةشئاع لاةؤ ت ثد ءاهد ننهو هللادي عينأ ناااي بءصأ ت تلااقف ا يرالاف :

 |١) ةحياط نب ايركز تنب مساقلا 1 لاق قيدصلا نبااي تنآ اف تلاق ناّيَع تن ةقئاع لاق ةححأ ينأ ْ

 مم 0 ينغأ 2ك كل 08 ينيغأ تلق كا | ىعتذ يعامو هلم ت تلاق ينجاح !ٍ

 لأ ىلا هئئفدق كلذ ريغو ةضقلا ,عاونأ ن 4 0 راطلو باوبا ولأ ةرمشعا اهل تعدو 0 قولا ام اقف :

 1 ام اولاقف ةفيقسلا يف موقلا قرنا نعي ١ كلذ لوقت كلذ لدم ىلع ةوسنلا تنأو ةكي ان مالوم :

 "للاخ مال

000000 500-00“ 

 1 يناكميال كو تلاقهنءتيضر زا مهردفالا ةرعع ريالا يل لءح ريق قو كانع امو تلاق 0 ا

 1 1 ةكمعدف قالا 0 0 هللأ كدوع امىملا يد وع 5 ىنرط# يف جدع هنع يذ راف تن 9 5 ين لاق كالذ

 ب ع عن 1 مات 5 ةضذلا هدف نأ:يف ءءا دما 00 # بعصم نع ثءضرو هم : 3 25 ا كم طع

 ” | نبا نيسللا ( ينربخاو ” ىدع يأ ننا طاح 0 لا بطاخملاو اهيلا كورلا نآو رمعم
 8 , ا يلا 1102 ةأرما ةئميدملاب ناك ب 1 ةم ثدي ينأ لاق ناوع كاف لاق يد

 3 ءاسنلارومأب' مههلعأو نانلا فرط ن٠ تناكو تاورملا لها ند مهريغو فارشالا اهملأي ديل

 5 موهعلا | مح زب ةعامج ىلا 1 6 اهعمو تح ردعو مساق امفذح ىف 2 يل ةنم ياه ةبراعاي ت ثلاَق

 3 ءاد تا قف لسحر ص 000 اما ت تلاد ثعحر مْ تراغف اذهام ىرطنا ةيراحاب تلاقف اك

 0 اورك اذتف نإ رقلم ا ةبداميف ع < كتيدفتلاقف ةدءاط تك ةشئاعإ تادف كلب و ضمأ ميدق

 7 اردأو تايقاف تادفق كب 2 ىتلاف كتيدف ا تنل قا 0 ك2 دف نوةلخو ءاتمنلا لاح

 تشو 1 ةحاح تديضف دق هكا || كتيدق كيوت ىدخ 1 ا تأاقف ان يد لك جيراذ

 كتموص
 0 ءالانيب اهبارتأو © .لمح نم ةللب احوع ىلياخ

 ىللبولاو حيرلا مايآلا اهقاعت * اليلا اه.سراحمدق ناغيع فش

 لغلاجردماه راج ىلعابدنال * اهدلج راغصلا للا جرد ولف

 لفطلان داش ا #3 ةلقمو ادج هللا قاخ ناو

 ا” ءاقف ىطسولاب لوأ لقت ءالملا ةزدل ءانعلاو ىرذعلا رمعم نب هللا دبع نب لب . رععلا

- 

 1 2 + كسلا 0 / 24+ديز 07 /
 5 اني بو 5 271 0-2 ةكمؤ ا

 5 0 1 هي "7 27 1 ١

 97 1 / 3 “و " 7 1

 2 9 ا 1 6 2200

 5 0 فيل 2 02 اري + م6 5 1 5 ا( رالخلا
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 ش نيت :لا ةطوطخحم ةربدمو ةل.قم اهاثم 57 نا هللاو الف ةةتامامأ هللا دع ينأ نااب تلاقف ثعنص

 أ ةميغ ردصلاةئل: 3 نيدؤفلا ءاهإ رعشأ|ع ع 0 و هدعةصو رغم هلا هقن بئارتلا 4 هم ةزيجعملا ةع٠ اغع

 - امدحألمأ ناييع اماو أمهدق ل اهاللعأ نيبام ع قا || هلو م ةرملا 4 همخعذ 5 تاذ ناع. ||

 : | ةزع تاق مح 3 100 اك ندالاو مدقلا مظع فن 5 هيراوف ر 0 آلا اماو رام اهيراويف

 001 بيعايف نسل و أمال نامع 57 ةشئاع قاخ ع 4 تين! هللاو يللا ةحيحأ ىنأ نا تن ١ م

 || هي سأتن هحوب كي.لاع تر ين" تما ناو ةدر هحولا يف نأ كلو اغارفأ تغر ذأ اه اكل هللاو

 3 نانعلدح ا ماكو ينأذ , ةيأب طوخ اه 5 مساقلا ع 1 0 تيرا هللاوذ قء كذا ناي 0 5
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 1 1 17 مرا

 | ضيعت 1 ردصلا ة ه4.ددش 5 تاكد اهتارطأ 5 نأ راع و لعءر لع ينادي 00 م 3

 ع ب م م وس 1 و ل ب ا ب سجل رج تيبس حج وصل سس ل فمع صصخصصسم ل صح حمم لحم دج هج هيحصل ده صحح نجهل صم سل لم همس نسم دعس هن اطح صح



 ( ه*)

 ءاسنلاو لاحرلا اهاضوف لاق هلثم ى لك اع 2 هللاو ال ادق 3 ناك كاد ناك اذاف ردك ا

 دا ٠ نع سس 0 نع ىرحو يسوطلا ( ينرب>أ ) نهوجوزتو

 ين دمحلا ن نع ثرحلا ب دما باتك نه رأي الا هذه وعل تدعسإو ين تيران 3 ها ا

 تت ةييح 5 قيدصلا ر 5 يأ كلب موثاك م ا هل 5 ةشئاع 0 كك 2 2 اولاق كلذ تءهحو

 ةشئاعب همشن ع ةثاغ و او را نب جرزأ اىب نه ريهز يبأ نبا.ديزنب ةحراطلا '

 ع رن نحرلا دنع ن نب هللادبع ةشئاع امجورف امتلاخ نينمؤملا م 1

 كا عع.هل تدلو ه 0000 01 وم دلت 0 اهردع دا وهرب هل كش ةشااع

 بقع ءالؤو لكلو كالا دبع نب ديلولا اهحوزتو ةسيفنو ةحاطو ركب ابأو نحرلا دبعو ىتكت

 ىكؤدلا نيرا لاو هلو نشا :ةاوحأآ نم ةحاط اما

 ارافدعلا فوت ةرئاذع .« قوتنا حاطاي كنت ناف

 ارارمص نكلو نيد :سعاالو + دوم نى كمتس نانا

 - اسم تا معس_ ...سشسم

 زان ينطصملا عم راسو * ىناطصملا قدص يذلا كونأ

 اراضن 0 ىملناذار ع هع ءاضن كح فار

 | ةفحاماماعو دح ملا ف ترق ىضغ اهراد نم ت>رذو اه>وز ةحاط تنب ةشئاع تءراصف لاق |

 ةشئاعدنغ تنكف 0 0 ماك هللا ناحبس لاقف ةربره وبأ اهارف نانمؤملا مأ هنا ديرأ
 ناكو هنبلا اهءضف ءاليالا كايلع ا نافعاع تلسواف امم ل يعور ناك رهشا مر

 لاقف اهقلط هل ليقف اهنم م وم

 ا راق ىلا لع نقل مارا ,حبصالا اهقلط نولوقي
 مئاظملا يدحال يدئةفازمبلا * م 5-5 تدب 0 قارف ناو

 اذه اهللع ددعت نينمؤملا م 0 تناكو هياع اهاف ت>عافاق هدنع يهو كلذ دعب هللا دبع يفوق

 | يدهاو ع فا ةئامسح اهروماف دي نس بوصف هذلعل ايي 3 اأهددعت ا امونذ ُق

0 
 كلما دع هلوق ن ل كاد غابق هريخ 0 5 ربا 4 0 نا لاَقف ءاخأ كلذ غاب كاذ لثم اهل

 ظ 00 0 بذا 0 0 0 565 و هريخو 3 3 4 كك 30

 1 دلل ا هنع 0 0 نك 0 وده ملا 1 0 الا 0 كل 0 8 1 لاب

 ا اكءق اهيرمضاو 4و اهأان , حالتبالا اه. اع ردشإ ال ريب زاا نإ بت ناك لاق نعدح 3 0 نا

 لف |ايناف: تمام فا 0 كا ذأ 0 اذه ك. 4 هل لاَقُو 1و 0 ىلا

 لاو هما ا هه 0 يف هلا 5 |( اهءاع 1 ساق ناك ودا 4ءعوو الاي اهانأف ائدلا ند 2 يي

 وُ لاق رملاب عاصل اهو اهتيراح هلا 3 َتااَقف م ١ انهه ا رفحأ نيدوسالل لاق هتاذداف معن

 0 تل مآرخ م دل هللا قاذ كفر ودو ة.حا قدا حافلا 2-0 0 ينرمأ كال

 تكي هته ديلا تاير العلا رسل قا وك دلل لاق تالئ ىلا ليددال تاره لاق هيلا د ينرظناف
 206105076 ا

 ١ ( رساع: ب قاعالا ب89
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 3 ةنكلو كدي ه وجسم هللا نأ لعأل يناو و من لاق دب هنمام يئاقل كنا ةورف نأ نيلي تلاق مل
 | هيضغم كا نط دقودنع .كعءانع مآ يف لاق همضغ 'يث يأ 1 لاو شعل ماك وهو ند

 1 يبو ت تكف ينتهي نأ قاخأ ينا لاق هتدواع الا هللا 1 تلاقف ند دَقف هريغ ىلا نيعاطتمو

 4 نأ نأ ينع نمضت تااق لوا ام اط لاق مل َ هيبديسشسا روع 1 فاحو كل تقفر دق كاك ارا 0

 نيدوسالل لاقفهتطعأف قرئاوملا ينيطعأف لاقت شام كنق مايق تلاق كد: ءيل اف لاق ًادبأ دوعأال

 ( لاق ) بعصا كلذ دمب تحاص وتاعفف ناعالاب اهنم قأ 0 دل رقف 2 رخال يقسو اون بكم

 أههنأ ق رايد فلا كو سمع اب تاْؤاْو 2 ناك ةعمو ةدعيصتم ةمعان ىشو اموب تعض م اهماع لذخدو

 هع رس بسبع دلسحمسل فيمي مم اصلا < .يصصشستم تس سوا ييفسسا

 ره ايم ٌتمراَصَو لاق ٌواْؤالا م نم ىلإ ا 0 يموت هلا ل أه ردح يف واؤللا سوو

 2 تكشف رفط دقو داع 7 " اهلا جر ب ردع بعض و هيلعو ا ىلع كلدق دو هل 4 هراصم تلاطف |

 تاعحو حيافلاب هن أنف تور 2 هيلا يحرم تأ ع ناآلا تلاقذ ا ال ىلا هّئمراص» 520

 ص ىدنع هللاو وط 0 ةار نم ل 0 يفا توءضص»و ط لاف ه44حو نَع باول حس أ

 1 1 توهم لك لاق نعل أ نع هب أ كَ دامح ن قد نإ 4 1 5 0( رفذالا كح ما ُ 0 تع أ ظ

 2 هئيهو الامحو هامه انس حار 9 هم كس 0 00 ةدعاط تت ةشئاعب 1 ؛احمإ سانلا دشأ ن 1

 0 |ناعرا هيف كين لق سلجم يف نهتساجأ اهنثج املف ىش ن٠ ةوسأ امو 0 ماو ة هفعو 0 1

 ' اغرحتو ار او يشولا نه ةمان ةعاخ نوم 21 عا 0 لع كلو يدا كيظلاو كاوذلاو
 ع | رعش قف نمغف انينغف 5 نعاي يتاه ةزدل اا م تمد و كالذ 0 ام تاع ءالملا نع تعدو
| 

 سهقلا ي 2 |

 1 0 دبلوم ل4 دكا ع تابنلاا كتم عا نفثو

 3 )1( مكحلا كيلعىغتين ظلالو # هب نط ريغ هتقذ امو

 01 0 آداب حاصف ةليسم رودس ككاو و اند ىح لقَساف م ف هل ناوخا هعمو يفر م رش بوم ناكو 0

 0 0006 الف تنأ امأ ةشئاع لإ كر 7 ©” ةنعاي كلف هللا ا دع هأن يح وق هانقد نو ا ١

 0 تجحرخ و تاعفف كنلادوعت 5 * توصلا اذه انينغت نأ اهل نينذأتف 6 3 كد ند عم كيلا ال" ؤ

 3 نينسحتل كناةنعاي اهل لاق مث 0 اح رفهلقع عذب نأ 0 دو ارم توصلا اذه هتنغف هللا ةنعا

 000 0 لاقو ) اوقرفت مث موقلا عم ةعاس كيو اب اع ىلا دوحلا اهىمأو فص ءلاوب ك وقل
 0 ةناورع نإ ريكا اهطخ هشئاع نع بعصم لق املف هريخ يف اضيأ يذلا هرك ذ 01

 0 با لسوف اه طخ 00 نإ 2 نأ هغاق ةفوكلا لزنف مأش 1 نه يح هلا روع نب هللا دع ناأ

 1 روسملا اذ_ه نه ريخ نأ كل كودو كم نبا مالسلا كئرقي ىمح ةنبال ىلوك لاقو اهلي ةيراح ظ

 0 وف اريإ كرخو امج كتيب تالم كن تجوز نو كل ,ق-أو كمع نإ انو لوحطملا

 || هنقلل لق عسل نع اع ىب دلل حبضأف عرذأ عيرأ اهضرع ةشرفأ ةعبس هل تدهمو ةريملاب اهب ىنيف

 مهلا ىلع يذشب ناظلابو * 4 ينط ريغ هقَد امو ةباورلاو )0غ(



0 

 ريح ىلا ا ال10 يد وش ويوضع تلاقف اهل ةالوم

 ريشا دج امأ ةلق عراصماب هل تلاقف هيلع اهطخي رمغم نب هللا دينع نب رم اه ١١ كع ارش ل

 بىءضصم لاقو اه>وزتف أ تلاق نع لى و لاق كش نع كب نأ كريغ كرع ةنأ ىلا 0

 ُ 0 ا هل تألاقف ةدحاو الا >3 ٍِ ةلمالا كذناتقال اهل لاق رم اه م ىفب 1 هري ُّى يرببزلا

 ذكيح هل تلاقو لاق لاتقاي
 ربحا ضر مكاو #* 217 مف كانيأر دق

 ريغ اذ ّق ةناكملاو 4ع اهاضر ف ربطاو ة ةدصعو ىرببزلا تءصم ند لما ةناكملا هذهو

 نع دهس يبأ نبا نع هيورهم نإ اندح لاق ىلع نب نسحلا ) يرتحأ ) ق.-ام وهو ةاكعام

 ,ثرد فلأ ىلإ 8 ءأأ لمطةحلط ثدي ةشئاع جوز ” ةفوكلا م دقامل هللا دبع نار نأ يدحلا

 ب احا نر راد فلا ىلع كا ا األ وا لاقو ةيده 3 ةامسحو ار "0 مم مهرد ولا 3

 رف اذهأ اهنالوم تااقف' ةشئاع تجرتو بابل ىطغو رادلا ىف لاف لح كالي ءاو ا
 0 تدبب نا اذه ل نم ءازخا تلاقف تمنمتق لام اذذ ترظنف هيلا يرظنا تل

 8 نسحاهللاو.كهج وف اذ مف ة تلاقدعتساو هل نيزنا نا دءب الا هلوؤذد زوال نكلو هللاو ال تلاق

 كيلعتمنعدقو كدنع وهو الا شرف وا لام وأ بون وأ بيط ىلا كدب نيد امو ةئيز لك.نم

 هيلا يثداف ةريخالا ءاشعلا دنع مهءاح ةليللا ا تب هل تلاقف هيلا تيهذف ىلعفا تلاق هل ينذات نأ |

 ماقو ”ًاضوتق .هب ريخاف اضوتلا نع لأسو هدي. لسغو نآوا ىرعا تح هلك ماسلقلا ل 00
 3 اهملع رعسلا تلم ساو هتاذداف :لخداف 9 تاق نذا مكيلعأ لاق مث 3 تعور يردص قاض يح قع

 ىلع تفقو انح.صأ املف اهيف اضومملا لخد ةرم ةرششع عسب رس اماق ىلع لدللا ةيقب ىف هل تددعف

 5 و ةعمس ةالص 8 0 تلك تللثم تاراق 2 ا اعيش نيلوقتا لاَقف هسار

 تلاقو اجو تطغو تكحضف ههئاغ نكتم ىلع هذ برضو كحضت ل0

 بلا ضرن ف كانولبو * انا لحت مف كائرار دق 1

 ليقف ةسلاح الا اهجاوزا ن م ادحأ بدت مو ةعاق هبت تام اا هنا هرب نالطب ىلع اضيا لدبو

 هك يك جوزتا ال نا تدراو يب امحر مهسماو ىلع مهعرك ناك هنا تلاقف كلذ ىف اهل

 ىلع نب نسحلا كلذب ينريغلا ب اهحوز دعب جوزتن ال نا ديرتال نم هلعض امم ةكاق اهجوز ةارآل

 بعصم هرك ذام فالذ ىلع ليلد اذهو مالس نب دمت نع برح نب ريهز نب دمحأ نع

 تدحنتف ريمأآلا ءاح ا ليقف ال ف ةفئاع كا 2-5 أما ت تلاق هريخ يف 0 ”ادملا لاو
 مهلا ذا ذا ا ا د ذ ]1 ذ اا

 علا جرد مث بئاجعلاب تءاش | ماع عقوف | بمالك مسا هت 7 هللا كينع 3 ع لخدو 1 ْ

 | ايكرحام لك لوديفلا تنل ىبعتن انا تلاقف اذه: نيل كقرشو كشرى نا هلا ف

 ظ فاخ نبهللا ديعتنب ةلمر تلاق لاق براح نب ةءاسم ىنادحو ( يف نكءادملا لاق ) هيلع ان ردقام لك



 ( ه)

 اتا ةيلاعا ةالول دوا ةحلط ةئبا هنم تدلو ب5 و رمعم نب هللا ديبعنإ رمع ت تع تناكو
 امفر دلو اد د أ يناذ تااق كلذب ةشئاع تربخأف مهرد | افلأ كلو ةدردتم ةشئاع يفيد

 امنالوم ةلمر تطعاف ةربدمو ةلبقد اهيلع تفرشأف امتءلعأو نك يك ل تاق رع ين
 ثادق ةلمر تناكو لاق اهرأ ملو مهرد فال ؛ 1 01 طع ىلإ تددول تلاقو مهرد ىف لأ

 سعاشلا لوقي ةشئاع يفو امفو فن اللا .ةضظع هولا ةدببق مسا ا

 : قالا بروجلا لاو *# قار ىذ ريغ ًاشدع سلا ٍِ

 [2ا "هيرب لستعت 3 ا مايأ يف دنع تناكف هللا دينعن رع دب تع تتسااذق ةلمرن نأ لاهو

 ءارعشلا ضعب كلذ يف لاقذ اهضيح عاطقنا دع كلذؤ ضريح

 ىنيع قيلام يفكذم ترطق * ضيح ةرطق لك هللا لمح

 "1 عار ين نع تايزلا 2 1 ا نع نع يرهوألا 0

 موب لث“ يف نعام نع 7 2 نط أبن كاش دقو ةحاط تدب ةيعن اهل هللا نم عل رم لاق لاق شايع

 كلذ 50 نراه يراطق مود نادحس موب دعف | لخفأ رك ذاو كمايأ ددعاهل تااقف كيدف 0

 املع تجرأ موب ت تااق موب يأو لاق هيف كنم عجشأ كمايأيف ن ا 0 تر دك ةشا اعت

 نيس ىنامت نب هللا دغن رم ذيع ةقئامةتنكش لاق امهجو حبق ديرت رثسلا ةلمر 10

 لاق ) ادبأ هدعا جوز" لو م«درف ةعامج | مطخف هدمإ تعا نيناكو نيتثلا ةنس يف اهنع تام م

 ديدش رد هلا دقو ةثئاع ىلع 0 لخدف ةريغ سانلا دشأ ن ند هللا دسعن رم ناك )يأ أدملا

 ىلع رايغلا تار أم هللا مبان »لا هنعهب ضفنس اليدتم تك ىنع بارتلا يغشأ |, اهل لاقف رابغو

 01 د 3 لاقو ا ع تو مع داكف لاق بءصم ه>و 0 هدم ندع ناك طق 5 هحو

 اهحاوزال ةظياغم ىانلا د نم ةحاط تنب ةشتاع تناك لاق يمذحقلا ىنثدح ل.حنب داع

 آرام ابلع تمض ريمالا ءاج دق اولاق اذاف بابثلا قرقريف اهتادحم "يبخل نم نوكت تناكو
 ' رثادلا لاقو ) توع داكبف كلذي هظيفت هلاجو ًانعضم هللا دنع نب رمعل فصتام اريثك تناكو
 كادعضلا نب ىحيو ه< نع ريد زلا نغ يمرح هب اورو دئاف نيهللا دبعو برا نب ةءاسم ينادح

 آ0001 7 نمئلاربمأإب تلاقف 256 وهوكاملا دعوت ديلولا ىلع ةحلط تنب ةشئاغ تلخسد اولاق

 ةورع اهل ضرع لئاحرلاو جداووهلا اهياع اللغل نودس اهعمو تدح أهعم نوفاك ١ امو املا مف

 نيحح اذكه ماع لك أ * نيتسلا لاغيلا تاذاب ش

 ا ( ينئادملا ريع لاقو ( تلاه َىدد جوزتت موا مْ 59 ل نا مدقق 0 هيلأ ت تلسرأف

 ل 11 نسحأ ةثئاع 56 أعم مالسلا | م لع نيسحلا تن 4 سو تدعد هك تن 0-1 ثناع 5

 0 لاَ القنو

 0 اليد عام ازال 0 ناتسلا لاغنلا تا

 لاف اهيداح لزنو 00 لع كلذ قشف

 ال1 11711 1 ا 71 تا ج7 77ج 7 بج حج جا

 د دويل وس يرو ا > نى ا دمع 01701000 بدذ 527-
15 5 1 5 : 1 
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 ا نسف

 زر ضيم زيي نافع وو ”نسيسلا»9 لو



 ( هال
 ت0 و ص وصد ل دو سد و دعب ومو مصب مص صم وسب بصل دع بوما نو ويوعاع يدعم ع سم بج وج

 ١ وأ ىدتهاام 2 الاول < -كوكشت ةرض هذه نتناع

 كر كيم 7-1 ين دح هريس يف مهاربا نإ قحسا ) لاقو ( تكف 5 ايداح 1 تن ره

 ا ندا يلا يف كلملا دع ةبواعم 0 ديزي ته 5 ع ا ا لاق ضايع ن 1 كب زي نع . ماللس

 اق تدهد هشه تءادف 0 جم ةدءاط تب ة_ثثااع ناف يروظتساو نكفارد يفرأ لاقو

 ةثاع 0 يرا تلاقق ما فرفو ا,طغضف ءاح دق قوم اذا ةسيدملاو 2 ا ا /

 ةثااع ةغئاع اولا 2 كلذ -ن هب مظعأ رع فكوم ءاح 5 : اهتنزاخ هد اولاقف | »ع ا ف ةدملط تال ١

 ةيكوك ت تاق مْ اف 0 0 مه ىلع تكد اقوم تءاجح م“ اه :طشام هذه اولاقف هنع تاس ماما

 نب نوره ( لاقو ) ىقبأو ريخ هللا دنعام ةكتاع تلاقف جداوولاو بايقلا اهيلع.ةلحاو ةناملث' اهيف

 كيا ةريقملا ا هل ه.دح ةالوم ةمالس نع ا نع ةفئاع نبأ نع ةضرق ينأدح تايزلا

 | امزمحت 3 5 ةفمصو ذئموي و ةحلط تنب ةشئاع اهتلاخ نلوم تالا تلاق رمعم نب هللا

 تلاق يدع 7 توا اذ يهام عال اهب لع ا تعض وف اهيريعاا 06 يضو !مهلذ نم

 اسم بحمإ نم ا تلاقو تكحضف رظنال تحف وهام ردأ م كءادق تلمه> تلق ادنهات

 أ تعزان ةشئاع نا هدج نع هيبأ نعي ةنيرع ىلوم م داع نب هللا دعو ؛ ركب محزو * هنم تبت |

 كاد غام ند و هللا نادعيس هر ره 7 لاف 00 نع اهرامح مق عقوف ةرر ره لآ ىلا اهحوز

 تدفو ةحاط تنب ةشئاع 0 0 ؟اه ٠ نبا لاقد) ه2 هلا ع نه تجرذ اك 3 كلها

 | اورضضُح ةليللا يدنع اورمساف يدنع ةشئاع 3 لاقف ةيما ىنب 3 ىلا ثا ا 0

 أ الو مت علط امو هيف مهعم تضافا الا اهماياو اهراعشاو برعلا رابخا نم ايش اوك اديانف

 نع اهتذحا تلاق كل نيا نفث موجنلا اماو هركنا الف لوالا امأ ماشه اهل لاقف هتمس الإ راغ

 ي :[ كلا نع يمع / يفرب_ جا ( ةئيدملا ل هدرو 0 تلا 0 ا نع 0-02 يتااخ

 كاك هل دع نإ نعرلا دب م نوحاهولا دبع نياتدعلا يلاهملا د_ت ل

 ١ ىلا جر ةن سةئس دما و ةئس 1 مش 7ث هلا تدب ةشئاع تعأت لاق 3 ايلا نإ ع نإ ينادح

 صاشلاى تعا اهيرمن ةامرلا نيب / لضاتق تايشعلب هيك 0 و هزئتتفاط ريصقو مظع فئاطلاب 1 لاق

 ا ةنبا لاقو عتتماف فلو يق" تلك اميندشن أهب اهونأ أك هل د تلاَقف هب يفوتنا تلا أاّمَو برسل 0 تا

 هلوق اهدشن اف تلعف امل تمسقأ تلاق ةيلااماظع تراصدقو كك

 تاردتعم َن 2 راجل نيبلت د هع نحر خش ن : 0

 تارفح ة وس ُْق بايز هب 0 ا نطل اكسم عوضأ

 7 ف مكرد 1 هولقعأ اندو ى- ا 0 8 كلا تفصال و المح الا ت تاقامهللاو كلاقذ

 ند نم كدشن أو ألاقف فنزفف ك ءأ رعش نم 2 امو ءاط هب ىلع ت تلاَثق ط ض ردأ يرخالا عا



5 

 اعدكلاف تاه ةمح 2 آل دق نا دارا هلاف هوعد تلاقق اًبلاوم نوقكف اثرا لوق
 كن دلل كلب اودهو 8 قلخأ نحب رمآلا نعل

 قسولاب ءونإ فيعضلا ضم * امزيمت اهلقثت ءواتو 0#
 نك ارك ان د16 ا سطل عوز تحض“ ام

 قحلا فاحم ناهدلا قرع * اهب ريبعلا قبع ةيشرق 0#

 0 سلو نونا اذه د اب قلك 0 1 ند ءاضرب

 يه> و احوز تدم - اذا ينأ ر 5 المح الار ا هللاو تلاق

 عا ىريكأب ل الو نيتاح ةونكاو 2 فل ا قرشلا َّكأ ينجوزت ريمأ م

00 

 2 ا نب ثرالا يلو كللأأ ديع نأ مالح ع دو نع همثيح ينأ 0 0 نك لاق ىلع نب نسحلا

1 1 1 
 يد يئاوط ند ىلا دق ةحباط ع ةشئاع هيأ ت تلسرأل و ةاللصال جرو مولا نا 5 ىلع كلاي

"3 
 ثلا
0 

 هل زعف كلا ديعكلذ ع واهفاوط نم تغرفف ةماقالا نع كف َندؤملا ر اق عةشعدي ناكو 3 ' 3

 لاق در ديع نب ع ) قرا ( ىف اهاضر كنع ع يايا هل نعو هيضع هللاو نوعا م لاَهف

 | ي
 ا

| 
 تن يف اع تبأو ةيتق نإ مس لاق لاق ةيش نب رمع 2

 : 1 ينلاسف فيلا كوع م وأ ينم ةحلط

 ا اناعبن نا 3 اهعمو تيهذ م 000 هللا محر تلاثك ةبتق 0 م ا 0-0 1

 0 53 ثرحلا لوق ترك ذف ةانءل امكب ينا تلاقف اهممظع ن نم اهات 1

6 
 لا |

 قسول ولا ءوذ فيعضلا ضم د امزيحع 00 ءونت و | | 0

 أ لا ىرهووطا زيرعلا دنع نبادعإ نع د92 نر عج نع تايزلا نإ نوره ربخلا اذه يورو

 1 تن ةشئاعأ ةراره 3 لاق لاق ىفاادكلا ع نع دالخ ا و 2 0 5

 | مدوهلع هللا يبسدللأ لوسر ريثم ىلع ب طخ مول لوبا ةبواعمالا كم نحن اش كا ةدءاط

 '00 0 هللا دع نب دحأ ( ىتربخا ) رورقملا نيع يف ةرقلا ةلبللا يف رانلا نم نسحا انال لاو تلاقف

 | ىلا ديس نب نإبا بتك لاق ةناوع نع مكحللا نب دمع نعيش يبا نب نابلس اندح لاق رامع
 5 أ ةلزماا دارا لاق ةلبأ كاخا لزا ام ا تلاقف لعفف ةحاطتنب ةشئاع هياع بطخم ىحي ها

 | : كتابتك
 عفان كب اءفنتسم الو اودع * رئاض تناال يضلا ل# تالح

 0 مم وف
 هقماوت قيدص وا يوش ةعياص * هؤاطع كيلع بحوب 5 لالا اذا

 ةهنهاقح آلا لاملا كتلته 0 * ةوقو مزح عبنملا ضعااو تعلم

 00 0 31 هتقمو لاش كدوبو هدو 2 ةقماوملا نم هلعاش هقماوت ليوطلا نم هضوىع

 || ليسا لابو حمسلا يأن كلامل ءانغلاو ريثكل رعشلا * كتضبقو كدب نم هجري ىأ كتاتفيو

 0 دبع نب ة>اط انثدح لاق عكو يلح نب دع 0-1 )فلاب لوأ لبق 521
1 3 
| 

 5 نقولا موك جر ةئيدملاب يقريص س اذأ لاق يننعلا ينأدح لاق ةدش نب ةيفاع رمعم لاق د

: 1 

31 2 



 (ةؤ)

 لاقف يلاهسأ رعف رم هنرصخم عرقفد ولأسف هب اه أدل ع.تجاوهباب حتفدقو ىحاطلا نارمم نإ | ورش

 ع

 هقماوت قادص وا يوه ةعياد د هواطع كيلع بحوب ل كاذللا اذا

 ههانح الا كعمل م م #*- ةوقو : رع لخفلا ضف

 0 ) ينرخأ ( باميلا قد اقف لاق 0 0 نأ ايردق دلل ةنواع نم نا

 نه لحر ناك لاق يبأ ا لاق ىنيدملا ةماسم 5 اند لاق ة هيث نإ انني لاق يديزملا

 عجن نس ماشه 0 عا ال اه دص ناكو ءاطع م ناورد 2 نع اهل َِ راح ف نهد راصنالا

 ىد كلاوضر هل ال نأ سا را تأ دقو ليلا ناعم ادغ قااسم نينمؤملا 0 نا امون هإ لاق

 0 لاَقِف يئراصناالا هل صض ردف هيلع كيشنا قس اذا ناكو هل تأ دموي اماده قيسف لاق ا

 3 نيئم ؤملا ريمأ يار ناف ناويد ْ تل ندا اذه تخاب دقو راصنالا نح م و ما انا نيئمؤملا

 0 م ةلءالا هذه لذ 3 كال ادا 1 0 8 هم ع 3 لاو 0 5 ضرب

 0 0 1 5 يوه ةعنسص ## هواطع كياع بحاول 0 لإ كل 5

 ه4. هاةح الا لاملا كتلتم 0 د ةوقو مزد عملا صضعلو 1

 -ت وص

 مداوو باين ىلع يمدب أوف

 امانا ةاويلو> اقر
 مذ ريغب ىنم مويلا نابو تمدب *
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 ا دقق ناوطاب يرتمل ارآرع © در نموكاولا ارا 2
 د

 د

 م.دلا ند تال د اعلا بح !الذأو

 دم ند ينمتندا ن5

 مث هدرو ىف سبل اسمح م 5 نانام لثم ىنتف آلاو

 ل تاما اف نم مفاعت * 0 نآذ. نكيدنا ارارع نق
 معلا كيما اذن وهلا ب> ايناف * حضأو ريغ نك نا ارارع ناد

 مطداريظلاوذ ليللااماذأ يرسأو # أميحسسو ع يطعال يناو

 مرصااد رطت فج رح مم>وراذا# ىذلاو مدق ناك امىلع اراذح

 ديما تاسالا نم ينادلاو :لوالا يف ءانفلاو يدسالا ماش نندورمعل رعشلا ليوطلا ند شا

 رصتبلاب لمر فيفي كلام ابق نأ ورمع رك ذو قدسأ نغ يطدولا ىرخم يف ةبايلاب ليقت نأ
 يروخام مهاربال امهفوى< نب ىلعو يءاشطلا نع يطع _ولاب جزه عماج نبال عساتلاو نماثلا يفو
 لوه< لمر اءيفو شيح نع رصنيلاب ليقث يلا حرم نبالو ةيناثلا ورمع ةخسن نم رصنبلاب |

 هعضوم ريغ يف 'ىثلا عضو و .للضلا 1 ريكو اوهز هشناب خشي ىذلا عاشلا * ممأس | هنا لقوأ

 قمالاقي 0 اهعمحو 0 مدالاو هدفت الف نء.لا يندب ه راق ةمم دلاو

 مدالا تو نحسلاك هليو و

 لوقت ب لملاووما نع جات م امم ملازم مقيلاو انه ند 200 مكيلاو ةعيضلاو ةافغلا ميلاو قناو

 هلل
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 ناسللا دي دش ىأ ةمكشلا ديدشن الف كاتو ىل هذا نكي ملاع ب كل لاق نع ليصفلا جاخال

 ف اوفا تف: هع لاق مئاكش | محو ماحللا 0 هنمو نام ءلا ا

 متاكشلا نوهاوفأيفدر 1 !ىبع 03 او-ورت مار ل أ لوقأ

 ىلحر لاقي ليروطلا م.علاو دادضالا نم وهو اه ضربالاو داوسالا نوحاو ضربالا حضاولاو

 مطداو نال دشلا 00 تببو مي 00 ةميم ا 0 لحرو م ةارعاو

 يفد لبالا نم ةءطقلا صو ةعرص عج مرمصلاو ةدرابلا ةديدشلا ”عرلا تم ردنا اهدا دعلا

 امف نكستف | ماطعأو | محام ىلا لبالا ءاعرلا درط تبه اذا حيرلا هذه نا

 د: هريغو رعشلا اده يف هرابخاو ساش نب ورمت سن اه

 اآ1و5 نأ ةللعت نب دعس نب ثرحلا نب كالام نب ةبيؤذ نب ةيلعت نب ديبع نب ساش نب ورمع وه

 ' 009009 ناكو ورمعنب رايغدتباو ناسح مأ هتاعايف هلوقي زمشلا اًذهو ةعر نب دسأنب
 نبا لاق لاق لو>الا ن.حلا ن دمحم انثد_ح لاق شفخالا ناماس نب ىلع ( قر أو . ةدارذلا

 ' 0 لا دال انمأو ناسح م اال لاق. و هطهر نم ساش نب ورمع ها ىنا عالا

 اءلف اهمتشيو همتشتو ارامع ىذؤتو هريعت تناكو ءادوسهل ةم 1[ هل لاقي نبا هل ناكو دعس

 ْ اهف لاق ارمع تبعا

 كر ني حفسلا ناموحا ةقئادا © ينلكت هيه“ يدعبلا هبا رايد
 مدعلايفو ءا رثاايف يؤ قئالخ * يتأال يلا ئىدعتلا ةناك ريحا

 مرصن | يبئابح يدبحا نم ليما اذا# يحمرا لبق ن 01 1و اع تفقو

 مصملاب هول ىعاقباو 3 #2 0 يطااب رزا فاقد

 مهدارظلاوذليالاماذايرسأو * اسهنيسو اهنغ يطعال يناو
 11 الايفو لوهسلا ىف حلم 4 اك راشلا فد حا جاتا اذا

 مرمهلادر طل ف> رد -مهحور اذا#*# ىذلاو مدق ناكأم لعأر اذح

 00 ]رج رع نمهلاصوأو « لات رغب قامدن كرتأو 2
 ا ءابهسص ةقتع١ # ةير دعب ةير نم اكو

 الا 1 نالزش ماذمأ < امك مادعا نم تايئغلا ن
 ممصلا نمتالذاعلا بيجأ الذإو * ع وح ين ةوخأ ذ ذإو
 7 00 رد تاع ناو تروح يا داماب م
 ل دّقا عاجشملا هسانل اغاسم * يزواو عاج !!قارطاتق 5

 مكه نه 0 * اهديمع يآ كملي ,تسلع دقو

 أذه نع ىسفن عئر !ئا'َكيذ لثمع ينءاطيف ا يروق: ن 1 مطعاال لوشي

 ا مركلاودجلا ةروسىلاوناهيدق * رشعمو كاهسفلا ينادر ةيزذ



 مغر نم معَر لعاموي دساوب * هناج_ تناك ءاملا اثدرو اه اذا
 رم ناوطانىرمعل راع # دز نكد ناوطلا ارارع تدار أ

 هنبأ نيب حلصي -نأ ساش نب ورع دهحف يناشلا 1 و يبارعالا نبأ لاق تايالا 5 ركذو :

 هسفن مالو مدن مث اهقاط كلذ يار امل امين ديرصرتلا نيس و رات :ك< ف نا ا

 كاد ُِق لاَقف

 1 نيام زد ىلع 20 سقف لاعمال
 رقاق تراودلا ءابوع رماد # اقجاءزاوشولا قيودا 1
 رحشلاورهزلا ام ناعقوناعر * .اهنود لاح دقو ائهؤ اهتزك دن

 دعوت هدمها كح اير اط * تركذت اولا تاذك ت7

 ردقلا هحاخم ءرملا وءاش كلذك * ةمنا ياوه عزت ملو اظافح

 د ىاوه ةعالا عزت لاق هناك اه اعذب ةعوفرم يو منألا ن َ ةليعفلا ةمحالا ينارعالا ن ١ لاق

 ا مف لاقو لاق هتيلو همه هواش قرش ١

 تادف ان رع اذا * تا نابح كار
 تاص ءاملانما رفصتعرفاذا * مح ةسطك ريص ىلا تعجر

 مهارب ا يرداو ماللسنب 0 قحسا نع هيشنإ 7 اي لاق ساوبنب ليسا (ينرخأ)

 ثني كرعشالا ند مع نب نحول دع جاجحلا لتق امل مالس نبا لاق لاق ةدتق نبا نع تأ نب

 كلملا دبع لعج جاجا بات 0 هيندوو املك ىدسألا شاء نر رعد 00 عم بنار

 الثمتم لاقف هداوس 2 هناي نم" بدحعإ

 ممعلا كدلاااذ نوما نتا اف * حضاو ريغ نك نا اراعتواو

 ا 0 لاق كيو تكمض مث هل لاقف :كلملا دبع ظاف اك هلوق ن٠ رارع كحضف

 قئاو طح لاق مْ كلما دنع كدحضطف وه هللاو انأ لاق ال لاق رءشلا اذه هيف لق يذلا نينم م'وملا

 نباوهو يدعدل لاقي ناسغ كول نم كل» 1 .وطلا لاقو ) هحرسسو «زاج 9

 مهسروتأر هلا نادودن, ةءامث نب دعس وب هث.قلف هسا ينب ىلع ناسك رف 0 ثراطا ا

 راذح> ابا ريمعو ورمع هلقيف كرتشا | ع دعس وني تاتقف اديدش الاتق اولتتقاف راذح نبةعسر

 اهل لاقي ىتلا يهو منع نب سارف ىنب ىدسحا رضامت اه لاقي ةناثك نم ةأرما اءهءأو ةعيبر اون
 يدع تب ةتحاف تلاقف راما ةديقم

 راجلا ةييقم_ ينب حامر * يدع لعتدشخام كرعل

 راح كايا وأ نحلا حامر * يدعىلع تدشخ ينكلو

 0 ردع نا ل ين '

 راحالا عالط مهلا دسصب # زاذح ينبأ ليئقام لدتق

 كلذىف ساش نب ور< لاقف يراحصلا باو> ىوريو

 سماع د ياعالا بن59
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 ١ ظ تس ومص
 89 اعمد». كزاعم يذ ىلعاب ىليلل .* ةئمد لالطا نائعلا ف رعت يه

 عزي رادلا ىلع عزجتلو موجس * هلت يتح لابرسلاو رحنلا ىلع
 أءم قلطنم مل مولا احوعت الاو # ةيايل ضقن م ويلا احوع ىلياخ

 اطوطأو -كلذأ 3 بيلا داق * ا | موبلا يناراظنتنأو

 اا هل يف ةمدلاو يءاتملا نع ىطسولاب لوأ اليم مهاربا تايبالا هذه ىف ىنغ * ةديصق يهو
 | ةرثو ةئحأ ىلع هردنس يف لاقي دةحلا عض وملا اذ_ه رغ يف يو اودوس امو سانلا راث 1 عضوملا

 أ هبلا تغتلا ان كامالكب جنعأ امو احايع جوع جاع اثياثو اسيحا احوعو ةئمدو ةكيسعو بضو

 | لوقي امم قاطتب هلوقو ةدودكم ءاحوحو رطوو ةساملوةنوبلو ةنابل اذك يف يل لاقي ةجاحلا ةنانللاو

 : || اراظنا هر ا «رطنأو هرظن أ هرظن كام ينارظنت ىنارظنتو انقرفق امكنع ت 0 اققث مل نا

 3 هريسغو لم رق ند بونحلا تيئلعاو ة ةرسبه 3 ةرظنف لحو نع هللا لاق كاد اذا 3 ةرظأو

 ./ نم لجر رواح | يم.صالا لاق ىموطلا لاقو شطعلا هو هر تعب يذلا اها لاو

 ٌ ؛ اهسأ ىلا ورمع ا 1 مهر ظاو سانلا لمعا نمهل تدب هعمو ساشنب ورم ةءصعص نب سماع يب

 5 0 | و حرس رص نئاثلا كوي نا اا قتال الف كل ًاراج ثمداعا ا
 0 3 0 ميسي آل اما اه وزيأل نا دقعاو هين يف كلذ نم ور.ع دجوف اهكجوزا يلا اهطخخاف

 ٠ 0 هب نفظو هياع هئيع تعقو املف اهسا رثا ىف راسف اهموق وزغب ورمع مه اهونأ 0 الق ةييسم

 || امسارتجر أ دقو مومامأ ةبرراولا از ظف قائيملاو دهعلا ن 59 أهدي 0 هر اود نم ام مد |

 6 ا املق أملا رظنت جدوطا ند
 7 ١ ند هندحملو .هتعاحعش 2 ورم ناكو امن ل ًامذتم ا

 1 كلذ ىف لاقف ريخلا لها
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 اداه كاهحوت اناياطم ىفك 4 اتماعا تناو انا دا نحن اذا

 ايماما ينوكت نا يرسح نكناو « عرذا ةفخ سيعلا ديزي سلا

 ايداع سفن اذا هنإ رحاو نت ةلك ا عابسلا ريذع وذ نحو

 انقاورلأ بحال لاح. رلأ ماظع # هان قال درو كيم وذ

 ايعاودلا مث تعءمسا اوعداماذأ * مها فدنخ عدا أسبق عد يتم 2

 007-5 0 0 اذا داو # هلثم سانلا 1 1 ا

 1 0ك لاق 5 ا 5 لاق كوه _ رس 01 0 3 ديع اندح لاق هيو رهه 0 ند لاق ىلع نب

 : 0 وها لاق نععللا يف لوقا“ نيريس ن هيلا 2 تاق لاق مهر ىبا نب ديوس ن ع لدحر نع يدع نب نعم

 3 7 : 3 3 3 دير كلل لاق تيسنلا يف 0 اق ت لق حتسيبل ةدعم قو نسدح ةييوح --
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 ايداه 00 ومب اناياطمل نك * انماما تنا و اكو نما اذا

 نا ناك ولف ءابآ 0 هيوراو سنها اذه لف محد ا دوق 0 امابا هداشناب داراو لاق

 .ةدشألم
٠9 

 تس ومع 6

 صاع نب فوعللا ملتقام يتف * مكناف ءاوب ىلتقلا نكت ناف

 رداخ ناف كيبل نم عجشأو » ةييح هاف ند ىدحا ناك يتف

 لاق نأ 0 هل وهأم يأ ءاوس نالفل نالفأم لاقي *وفاكتلا ءأم ءلاب ءاوللا لب وطلا ند هضو مع

 ا هليغوهئمكم مق رداخو رومشم مصتو“ كافنسو ءادن فوع ناو ةاص ملتقام 2 هلوق يف امو هب

 ميهاربأ نب ؛ قحسال ا ءلاو ريما نإ ةبوب ال يا 1 7 رايخالا ليال ر ءشيأا ع ردخلا ن د ةوعلا وهو

 يفو شيد ع ىاعسولاب لق فيفخ مهاربال هيفو رضا قرح ف رنولا قالاطاب لهر يلهوملا

 ريخا ءاضقنا دنع رعبا نه هيف تلاقو ىليل يف ةبوب هلاقام رئاس عم 0 دن ناغا ةدع ةديصقلا هذه |

 .ىلاعت هللا ءاش-نأ هلتقم يف

 و لس راح د رام اشو ركذ 0-

 أ لابخحالا وهوي ةيواعم نب. بمك ني دادش.نحةلارلا نيا ليقو لاحرلا نإ انو 0 0
 ءاسناا نم ضو ةءصعص نب يماع نب ةمسر نب بسك نب ليقع نب ةدابع ناو ا سراف وهو

 | مزح نب ريخا .نب ةبوت وهو اهاوهي ريا نب ةبوت ” ناكو مالسالا ءارعش نم رغشلا يق.تامدقتلا

 ىرهرجلا را دع د أمرابخأ ل يفرح ) ليقع نب ورع اش 2

 | ده اتسدح لاق: ق ارا يبأ نب ورمع نب هللا دع انندح الاقي ىلولا رضا نا تدي نب دمحو

 ١] ناك كلق يرضاعلا ورم نب نما يتدح لاق ةدب دع اان ء ينأ انندح لاق خرشملا بأ لق نأ |

 . اف لوقي ةليوط يو ظ

 ١ هللا دبع 5 ليل قشعتب ناكو ثرألا نب ةيلاو تنب ةرصاع يو ةيدسالا ينب دحأ ريما نب ةيوتأ

 أ ءغ علدالا ينب يف اهجوزو اهايإ هجوزب نأ ىنأف اهبأ ىلا اهطفن رعشلا اف لوقيو ةلاحزلا نبا

 عج فناكام سعأل كلذ نأ لعق هشاشب هيلا تك 0 رفاس يه اذاف 2 ىجي ناك ام ًاموي

 كلذ يف ةبون لاف ممافق هوعبتف اهانأ هنأ علدالا ينب غابو ىضدو اهكرف هتلحار ىلا

 اهريصرمتساو اهاوث تطشو * اهروز“ال اهراد ىليلب كنأ

 وفش.ةاذغلا اهنم- ىنبار ادق تعقيرت قيل تنام ذا تك
 ليل ينأ اذا ريا نب ةنوت 00 ةيدش نب زم اند ل زيزعلا دبع نب 0 ) قرشا

 اوكف مهانأ نا همد مهحابأف ناطلسلا ىلا هوكش ءرمأ رهش املف عقرب يف هيلا تجرخ ةيليخالا
 املف هّشرط يف تساج ىح ةرفاس تجر هب تملع املف هبف اهاقلتي ناك يذلا عضوملا يف هل

 تسلا 5



 . * :١ تسنمع 2 سسدزلا ونانسي ا ل ا ور الا دل ا ل
 200 لا لولا 207 فنقتي
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 احنف هسرف ضكح رفهرذ# كلذل ترفس اهنأ ودصر دق 13 معو تدارأ ا1 نطف ةرفاس اهل

 هلوق كلذو

 اهروفس ةادفلا اممينبار دقف * تعقربت ىلإ تئجام اذات كو '

 1 و بع مقا 57 اة ه.ئاعف رايز زكي ناك لأ سبأ ريغ ينادحو ةديلعا ونا لاق

 00 اهءاحو كلذب ىليا تملعو | عا كا هيد ردهاف ناطاسلا ىلا هنم اوملظتف 0 3 هموق

 نها تنكو نيل تاق انتل كذب يرد يلو 035 ءاهئيحع ةملعت مل نا فا اروع ناكو

 | ت رفسف 000 م لبقأ املف ا هن دصرو عض وي هودص رفهنم ينثيحم يذلا هولا

 0000 و ميل يشنو لاار يكرف ءركلأ كا كأم ا عقربلا تيقلأو

 دايز وبا يف خ”دح لاق 00 ةيواعم نب دما ينثدح لاق نع 00 ا انثدح لاق ىلع نا

 | راو شحوا ىتخ هلالبإ يشي 0 نأ نق م بالك ب نم كج اج ريالا 0-0
 انايبصو ةارما ا يس يتح لسبقاف داري تيب ىلا رظنف ضر ينس م“
 اهيف عمسو ةضاَو لبإ ة ةرخ رح عمس'ليللا نم اره دعب ناك املف كل هماكي يلف ءانْطاب نورودي

 اذ هام لوقيو ة 01 لجرلا عمسف مدت مث تيبلا ىلع ارخانأف اهب ءاح تح لجر تود

 : ضع! آلا وهام تبذك اذ لاقف ةلكأ ملو سءشلا تباغ نيحانب 0 كر تلا تعا دقح داود

 3 أب يتح كبرمض كرئاال هللاو لوَش هّتعيسف لحرلا لاق هدشانت يهو اهرمغإ ضو كنالخ

 000 | لقأ © هنواره يمحصلا ذخاو لجراي ريغيلا بحاصاي تلاق اهربص ليع املف كئيغف اذه كفيض
 2 لأ كلامها ديعاي تلاقف ةارملا ةتكار دا 2 اعبرا وا تابرمضث ال“ هبرضف امريضن وهو اهانا يح نفح

 000 رهو لجرأا لبق هلا نطظدقو اراك هتان او هجر لع نيل فمن اف كفن حئاناو

 0 ءايشأ ع ءاطامق ةدلوم ةما مف امغ يارو سانلا ن م ةيخا يف حبصأ يف >> دعا ىلا نم قرد

 || ينلأستا كناتلاقو تككضف انكوردت عب مهتدجو سانا نعينيربحا اقف 1 ذلا اهب غاب يتح

 | | الحالا ىل اح كاذ تاق ماع هب انأام ظاوف كدالب ف كاذ امو لاق ا هب تنأو "يش نع

 ' ]| هللاو م اع لد الف نناذلا نع ا يرقي ويفرويع" لجر اهجوزو اهو نسانلا ندحأ يو
 010 هب رقأ مو ءابخلا ىلا ترظنف ترم امنا لاق 0 5 1 ل11 يكف ايدل الو اجا ام نكرم

 )00 نكرذدي ملو لجرلا هبرضف اهحوز اهبرضف اهب لزن لجر نع سانا تدخخو مالا اهمتكو

 6 : لاقو هش ىلع هِف ند نست ىلا ةييفر ل اع رقأو ةأرملا مس ني هلف وه

 0 الل ل١ نا يحاملا انإإ © نتع ى تححأ ليا الأ
 0 ينيك او يفر تاكضر + ممتع ةوعد ينتءد

 ظ ينو اذف تننح دق كت ناو #* .اهو كنرربا ةريغ كنت ناف

 لجر 57 9 بوبا :؛دح لاق ىلالطا م 0 هجر انيدع لاق لع ن نسا( ع (

 سمأو كل مأ لدحهضاو بهذ دق كلا نا ةلخالا ليا لوش جاحمحلا تعءمس لاق ءاقرو هل لاَس

 ام هللاو ال تلاقف طق كلذ ىف ك.طاخ ا طق ةمير ع كنك له ىف دمالا كلغ مدقاف ةبون



 , 4 ا

 1 2 د

0 (55) 
 رايي 2227 2222222 سل 2ا©ي سس يي يبا

 هل تاقف”سمالا شعبا ارق مضخسدق هنا تتنظ ةلك انولخ دقو هليل ىل لاق هنأ الا يب
 لي املا سيلف * اهب حبتال هل انلق ةجاحىذو

 او ءرذ يرحال تنور 8 هوا وغبنبال يام ان

 تالاق الذ دهن .ةنم ناكاك جاححلا اه لاق توملا انثب قرف قح اهدعب ةبير هئم تعمسام هللاو الاف

 تييلااذهب فها مث ًافرش لعاف ليقع نب ةدابعىنب نمر ضاحلا تينأ اذالاقف انرضاح ىلاهل ًابحاصهجو
 اطايخ ىلا يرسالمهدلا نم # ةليل نتسأ له اهنع هللا افع

 هل تلاقف :نملا تفرع كلذ لجرلا لوا

 6 اطانيال ةحاح انيلع 0 هظفح نسحاو يرفع هنعو

 - دي دلنلا رطل اذه يام ة 7

 * اهروزتال اهراد ىليلب كنأت ةبوت # ةديصق يف عمجأ وهو
©»©» 

 تس وص

 رغلا نهد كامس ان 0 نييداولا

 (؟)اهريربنادءارضخ يفت ازالو * ًامعان كتكر الار د ىببأ

 اه ريطم يدا وغلا ناعإ 2-0

 اهريصن يفاري 0 ىليل ران را * ين_اعل عافيلا روغلا رشا

 اهروف_ب ةادغلا اهم ينبار دقف * تعقريت ىليل تئحام اذأ ثا

 اعروزأ يا ريغ اند ىل' ير * اهله ناك نا رد ارا

 اهريضيام يملساىلوقيف ناكامو * يملسا اي تلق امترز ام اذا ىناو

 اه ا اينتكت ذا زحاوه © ىرش 1 تك نا
 اهروت شمام ريغ راكع ةايم د اهتك يراد 0
 اهروم ناسا اط اهادر فوت # :ةقوتت لك واو ا

 اهريدغ اهنع فج ءام صيماعد *# مناك اهيف موقلا ءافعض يرث
 كلاثلا يف ىدغو ورم نع رصتلاب ليقث ينان ءارّوعلا يأ نب حلف لآلا تاسالا ةحرألا 00

 نب دم هلا اهربغ رك ذو محلا ى 2 لع يعاشيلا نع . ىطسولاب المر حيرس نب عباارلاو

 ءامد ىلع يف ز رحم نبأ ينغو شد> نع همتارو يلذهلا اهيف ىنغو عيد ور نب قدبا

 - يف حدس نبا نعو ورع نع رصنبلا لمر فيفح هدعب ىذلاو ندنلا

 4 تانبالا ماؤر نشنج ي شا دعزأ رذ نلاودس اول تا ين ريغو *
 ع ىلدو ما قحسأ نع ةلش نا رمح نع يس ثأ| سنوي نب ليعمسا كير ىنذي نأ

 00 انو ليشتا نرحدالا "نا :يعاشنلاا 5 ذو منحعتم نا راخأ ف هير " ذ دق رب ىف ىلكلا

 أه ريضأ ضعغ ىورو(؟90) الانال ةحاح ائياع ت زهق تالا اعاو يبر امنع هنعو*#ىورو )١(

 1 مل دوو وو دب ببرو روج ديب درزي دووم وجب بح ب دروسا ةاطواملجا تاجا تلال اجلال 1: تقتله هه هكا اندم ااا دس وست تعدم سس وج

0 



 0 هنا كام

 || روثناهغلبةيوت ناو ريش 5 ويد هنم صنقنب و فرصن اف كالذل ةبوتهمبماف ليقعنب فوع نبا ا

 1 / 1 وكب عزمت دبع ناظر سايس
 ل ا ل ا ١ 4 نال 0 هسا ايراواخ# 0 9 5 3 م

 رشي لاير بو اا ا 2 تا دول وو كن د1 ديو خور -
 ةسيلا ١ 4 3. 0 “نا ب يلا "را 3

 8 ةث 1 . 7 اك؟ع #4 ب

0-3 3 

 || يمصالا دعت أ نم ىلع لا راالاب بوقّتعي نب دم ين”دح لاق رامح نب هللا دع نب دمحأ انيدخ )

 امرردا 0 اذ ىل يري * اهحوز ناك نا نديلا ءامد ىلع

 3 اهريضيام .يملس أ يلوقيف ناكلبف# ىملسأ تاق ترزاماذأ ي :أو

 ]| نب ننسحلا نب دم ةبوت لتقم يف بيسلاب ( ىنربخأ ) ماظ لمفو مولظ. يوك يممصالا لاف

 . || هللا دبع انثدح لاق فافحلا ىلع نب ن.حلاو ةدسع 5 نع يناتسحسلا متاح يأ نع ةزاحا ديرد

 1 نب ىلع قراخلأو © ةديبعت ي 37 نع هيبأ نع ةريغملا ن ١ ىلع نب دم انندح لاق دمس يبأ نبا

 آو ىارعالا نأ نع بيت نإ دمع ا 0 الق حالا ناملس
 '00 إبنك نب عزح نب ىريما نب ةبوتا لتق٠ جاه ىذلا ناك ةديبع وبأ لاق هل ظفالاو منأ ةدب.ع

 3 00 نيبو هيب نك نبا صاعنب ةعيبر نب بكا نإ ١ ليقع نب ورمي نب ةحافخ

 01 نب 00 نومضتح مهو فوع يف ,و ةحافح ىنب دهش ةيون نا مث ءاخل ليقع نب فوع نيا

 [| ةفالخ يف ةئيدملا ىلع ًاريمأ ذئموي ىلا نب ناوسم ناكو لاق معروفا ضعل ىف ىليقعلا فر اعم

 ا نإ بك نب امه يبأ نب رون ب'وف لاق ماع ينب تاقدص ىلعهل عساف نايفس يأ نب ةيواعم

 [ماع ةضيبلاو عردلا ةبوت را 6 ركام ةبوت ىلع ليقع نب فوغ نب صاع

 || هللاقف ةيوتاي كلقحم ذخلاقفةب و يدبر نيب دعقاف ناعمس ينأ نب 2 ماهرماف ةبوت هجو ةضيبلا

 أ سماعنب .نوجتنبةنابوص 0 كريغ دنع ىلع'يرت>ل ناك امو هل عأ نءالا اذه ناكام ةبوت

 2 " || عضو مهل ءامزودبررب و لاش هموق هايم ن 2 ىلا هاطهر ند رش ىجرخ 0 ينأ نا

 1 33 ركذ تح ثحيو هنع لأسف هباحصأ ن ا هعسأف ةالف امني لاق ث مب ريرجح هل لاقي

 | ةيوتلا ًاميدص ناكو يدع نأ نإ ريمع نب ةيراس هل لاش ليقع نب ماع ىنب نم لجحر دنع هنا هل

  نوحيصإ نيح اوحرخي نأ اودارأف هنءاوحر# يد ةلدلا ةيراس دنع ممرظنال هللاو ةيون لاقف

 2 1 اوشعت املف لاق مكبلط نع مانيال هنأف ةلببللا مكلع ةيون ندا يناف ةليللا ا وع ردا ةب راس م ط لاقؤ

 ا | لقد“ ةيوت 0 ل بهذ املف ةبون 0 لفغت نيلجر ؛ ةبود هل د ةالفلا يف ىليللا 6

 | اذاف مهرانأ صن دالبلا هج أود صا ش0 2 ملعأل نأ ا امش اعتصام نيلحر ىلإ تروغا دقل

 اذه كنود لاف هاساف ةييحاص ىلا ثعبف اوحر: ->- لو موقلا 2 وه
 1 ف ءاملا ٠ ند 2 كول لجخا

3 1 

 08 ” جرخو ىلود اهيسمأ نا اكل و يناذ يناكردب نا كاع ىن> ناف رع امن م هيندازم 06

 011 || له هباحصال لاو طئافلا يف حبفأ هل لاش ع زواح 1 0 ا اذا - يح اعوسم موقلا نأ يف

 : 1 هوزواحي م موقلا ل_قم كلذ ناف كلائه ناكم رش نورفو رش نورف با> ىلا تأروس نور

 . || كلذ ةبوت لاق هدي ما هدوقتي هناك هل ربعي دوش الجر يرن لئاق لاقف اورظنف لظ هءارو سيلف

1 

 دل هيلا

 | || ةقلادبع لاقف لاقانب نويرذتي الف موقلا نود هجلتخب هل نف يمر ن ير ن*ء كللذو ةيرتمحلا نب

 : || قيرطوخ لعفاف هباحصأ نيبو هن لوح نأ تعطتسا نو كنيرضبال رذحاف لاق هل 1 ةيولا ون

 0ك | نم سان ةيرتملا وسو لاق ةيرتدملا نبا هام رف هيلع لم هنم انذ مث ضرالا ن م ضدغ ىف هسرف
2 



 ا و
2 5 

 || اذه اوعزتنا لاق ٠ ا

 هللا مهدعبأ اولاقف كود“ 53 الو نودع نيذلا موقلا ءالؤه ته هيو ٠ لاق اهطع انتم دو انتيوار 1

 ا اوفرصناو هنوذالو هلا فا ودحاو هلام ير لي اىقفوهو هوعيطتسا نل :

 اينما عيد تو دا ة

 هللا دع 0 ضاق هل لاشي هل ةمع نا لعجح عجضملا 00 ديه اهل كاشي ةيضه ن“ تعشنا ناك 3

 (ةوز ا

 ّح لحرلا زاحف هللا - 00 كحاَو 1 هللا دمع لم رو أورةعف ليقع يفإ 3 حمم

 7 15 املؤ هةعم نهو ةيون مهيشعو لاق ة ه4ق رفتم تناكو مهكر اوم. مهرداف هبادحأ أ

 0 م راف ة ةيون مهمل افحزو مهقرد وموحالساوذخأو هروح فتار 0 ا

 ا اروأ تيار قاف نم سرستال ٠ ينحأإ لاق هكنادم يعموخأ هل سري ناكوةب ون نا مثدحأ 2 ادب

 5 2 هيدب ةءاح ىلعة يو هأم 00 لاق ا يه سم هيه رد :ءهجم قفاو ًانايسعسرللا 0

 ارو نأ مر“ ةعيسس محو يك رس | مه يك 0-2 ىلا مهن اودضوف هءاككأو ة ةيون مهشغف موقلا

 ىقان وان رات ا لق اس جنا ة ةيون تادكأ لاق هعزمنل 2 ءض وامة بوت لاق يفَغ مه

 مهءامد مهنع لسغاو ءام مط عضاف ةيوارلا ء يب م نكلو مكن ريشع الا مهامو لعافب انا ام ةبوت كاق |
 ةيوارلا هتنا قحةبو . ماقأف قع 3 مهموق دو يي مهلكأنال ريطلاو عايسلا نس مولع لفعارو

 ىلع بايثلاب مهل ليخ 3 - .ءانم مهفاسأ يف لسء>و ءامدلا ممع للسغو ءاملا نم مهاقسف ليللا كبق |

 ا كاَقف ىليقملا ىدع يلا نب روع 231 ةبراس لللا نع قرط يح ينم م رجدللا

 هونفداف امم ناك نمو ءووادق اع ناك ند مهوكرداف رش نو رق ند تاوعش مكموق ن* اعلا

 هريغ تع و كاعيس ىنا 6 رون تام دقو مهلعتحاف موقلا ةي راس حسصو هموشإ قدلف فرصا 6

 مهوةبوت نم ةرغب ربخاو رشلاو يغبلا ريثك ايمار لوتقملا روث نب ليلسلا ناكو اشاخ هبون كزي م
 ىكحروةيون ىقرتفدق رط تح اسرافنيثالث وحن يف كرف ريخلأ ي ينب ةقق ابل لاقي مرح نان - ةنقب

 لاقدعرت نيا ةبوتاب لاقو هع نط ةحاف> نب ةيواعم كك نزح نب باق ىلعر ف مهازغ ةيون نأ 4

 ١ مث تشعام مهنع علقأاللاق الهش كولتاق موقلا نافل مفتال لاق ليقعنب فوع ىنب نم ناببصلا ديرا

 كوقيو زن ريو رطخ هب رمتساف هسرف نطل بزض
 طاشمالا لاذع نم مهب وحي * طاعم مه لبق اذاوحشي

 ظ لاقيممل ءامةداراو ليقعنب فوع ينب يا نيمسلانب ةريبه لبا هيلع ترم ةرجاهلا ناك اذا يتح

 ركل ةبو" نا هرخاق كالوم ةرقمأا عدص تيبأ اذا هل لاقو اهعارقيرط يل>و اهداف بولط هل

 ظ ادم ماتح لاقو وع يف ُّق ىدان هريخأف هآلوم ىلع ديعلا درو اماق لاق ةبوث فرصنأ 2 لبالا

 / يف تي ةرولا يب ند ميغ نم أ سا توما هوعأ 2 اسراف نيثالث نم وح مهيب اودقاعتف

 2 هبأرت نم تدحإ هرأ اهوراف اهباو> رخف تا يثورأ تلاقف مهل لل تناكو فوغ ىف

 مكقبس دقوالا هارث امو ارثا هل يرئام اولقو اوموالتف مهةيسف هوبلطف مكياع هناف هويلطا تلاقف
| 

| 

 ظ



)"8( 

 أ
5 
 | ريا ََن اسوسح نمللا دبع لاق 012“ و كل صخش ناف رظنا لاف ةيضولا 0 ل -

 1 مهعاس يف مهاتكردا م و 32 3 تأ 0 هيشا موب ا هللا وف هللا ِك ا كلنا 9

 لأ ون عجربو لاق انإ رظني ةئيبر تاعجح دقق ينعد لاق ةا كب ناك نا حئاف هنم اهف م هان 1 ىلإ

 5 كئيح يف تمسح أله هل اولاقف ينغ قا نوةلف 5 ةيون رثآ اودحم مل نيح ليقع نب فوع

 ادقلواولا دجأ| ينافي وبر ا موقاب لاَقق هون رو 500 | واق هللاو ال لاق ب | 3 ليخ را

 هل لاش م الحر اوثعف وهام يردأ امو ةيضطأ كياه ف 0 الانا كس 55 ءاهز تا

 اليخ اواخ ى -_ هباكال هب ودب يو 1 مهار 58 < لعق رشاف ة ةيضطا ياتو ا أ 4 ور -

 ردشبال هتياغف 4س رف ىلإ ة ةيون ماقف ا.مايخ 0 1 ةيون عزفو ةيوت قد يب موقلا ىلع مهأو

 دقو شوهدم وهو ةبون هع رد 44 ”عاق لح رلا هيشعو اهشيإ ا هل تفقو الو اهدار نأ ىلع

 3ك ٠ 01 لدحو عطف هدب هاقناف ة همور 0 ديزي ه كيب يوهأمل هعزمل اف فد هلا ىلع عردلا 00

 ُ ْ هول_:ةف هون رم و ند ةنون ' موقلا ىثغو ةحافخ يف نم داع 4 فص و هم ةص تب هدشانإ

 1 كر هللا درع ىلع اوولد ةيون ند اوغر و املف لاق ا ىىح مرلا ممعطل ريما ا هللا ديع مهةاعو

 3 كوشي لعخو ةنتك رلغ ان >> م هدحو هقريس 00 عقو 8 و 0 هل>ر ارا 0-0

 0 ايروم ضناق ىلوو ليقع نب فوع وث فرصلناو هام © موقلا:ر هشبل و اوءاه
 1 يعل قل

 3 1١ ءاحأ ار هفدف ةبوت يأ ي هدرا دع فرق لاق ربحا هريخاف ينالكتا ةرارز نب زيزعلا

 وذ و فوعوذ لو تاحاأ 0 تامحو نيءدلا نيد ناك مكملا نب ناورم ىلا موقلا مفارت ر

 . 00 ةيواعم 6 ندر رش ا ناك دقو ( دبع وبا لاق ) ماش |او ةريزجلاب اوقحو ةيدابلا ليقع

 1 'ٌتاراخ ليقع يف! نابو ممل د 20 ثا را ىف و ةروههو 8 ةعاضق ىلع نايفس ىنأ

 4 200 6 ريم ىلع ةراقلا ضع 4 هنفد 2 ” اياورلا قف هدم ءامل ل مماع ةاراغلا 3 11 هباو) ذاك

 ا || اوردقي مم 0 .معأ ةزافملا لذ داذاف موقلا مواطب فةزافملا ا ماخ ديف مهلبا ن و هيلع ردقام بريصرق ا

 ؛ [ دع 00 0 00 لا 0 رلل يف را هنأ 1 أنيح كذكت 1 0 هءاع
0 
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 1 ا راتس ءز> نب ةرارز ا دي درب 00 0 ا نه هعم نك

 اان فوع ين يلا رص ةعزذ هل لاقف لوتقملا نايفس ناك روت ء نبا جرخو بالك نب فوع نبا

 : ”مادقو ةجافخ ينب ضرأيف هوكردأف ةبوت باطيق او كرف 1 مهربخاف ليقعنب لي فطن رماع

 01 وحلا هس رف نع ىل>وهعرد هنع ولا هبدربب لمس هكا ا ناكدقو لزتنف هشن يف

 ا مسيل ن ناعشبي الثا نيرطاقتم رز ماعز, فوع الكا مانو هل ةئير اضباق لعجو هلم اميرق ددرتت

 || صخش تيأز .لاق تيرأرام ةيوت لاقف ههناف ةيوت ىلا ل-قاف مهم الحر 0 سل اقف دخأ

 1| كلت لع موقلا لأ لاق مانق هائيع هن اف هناك« ىلا ضباق داعو هل 5 ملو مان دحاو لحر

 0 لوأناكو : 8 5 ل ننأو ةيرس 2 لع راط مهران و هوشغ يف > ضاق را 0 كالا
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 مان

 كلل

 نير نب فوعنب - ؛ ملاس نب ةيبود نب ديزي هل لاقي برع سرف ىلع درصأ ملغ مل

 !كاتسو رهو ضو : ليحلا عقو ةبوت عمد ايا ا وعباس مث لاس نب :» هللأ دبع همع نيبامال ملا

 أ ثالث 4 مر توهأ اهكرب نا دارا امل هاف 00 هيرلا توص مث هفيسأ ىلع هعرد سلف

 نب ديزي ىلع دشو هةحمر دحام | ميو هب 0 تريدأف اههجو مطل كالذ يأر ام اف تأرىم

 | اومطقو هِلَمَعْف هئمطق ملاسنإب هللا دع مالغلا مع نب هبوب ىلع دشو ًاعيح هدأ دقي اف هلل هسور

 ام عتررؤ هلا ولاقو هومال 0 ىلا كالذ دعل هللا دبع عجر املف هللا دنع لجحر

 1 نإ ف ارلعم" نب ماه نب هللا د .ء نب عدز“ ًاضبأ ينثدح.و ةديبع وبأأ لاق * كلذ يف ريملا نبا

 ' دادع ىنبل ءافلح ديرتشلا ودب مهل لاقي نزاوه نب ركب نب مشج ىنب نم راد نه ناك لاق رعالا

 ةفيلخلا يعدد ءام ىلع لاق هموق طدر ةعببر نب سمح نيدو مما ناكف مالسالا يف ةحافح نبأ

 0 3 0 هيون يلق موي 0 جوع وهو كلذ ا , هللا دنع دهشو لاق ماه نب دل اهماعو

 ليقع وب تلاقف ءانغ

 لضان قوفاريعب وليا # ومهاقاي ةبون ول .

 مهلا رذتعي ريما نب هللا دبع لاقف
 ردا نيدلا اذ داس اك هه موضحا ةيزا ىلا
 مورو 0 يللا وأو * يريغ ديرب سيل مها نأك

 مورصلا باجتا امو ينينؤت * مولت ىلذاع موقت 1
 مهلا ليالاو مونلا ىثثا وغ * لحي كا

 مول, نم «يهعأ تئشام اذا *# ايدق كا ملعت "الأ

 مو.ولا ام مال ع مب * ام اذا يردي ال ءرملا ناو

 مقعةباعذ نعرلا كرك *ف رح تاحاحلا ىلع ىدعت دقو

 موشغةمحقم تارك اىلع * ثولتاذو رافقلاةلخادم

 ميرصلا هلقعم ذاحلاتاذب * باح ق وف اهنملحرلانأك
 مشي | ايضتنم لدجللا تاكد ب قررت راقبلا ةلجرب هابط

 مر ةعو نوما حولد *# هيلع 3 ذا كاذ انيق

 يسن ةنطان ليفت“ + ارتست لاوقلا ايا ب
 مجالا سالاولا قى هب م *: هيلعىرج بابرلا اذا ث

 مويع ةبحان كك نمت قن ذه اناناح عشقا لاقام اذا
 مياس دل ا 2 ةرروسإ * أرقو اقرأ لل رعشأف

 موس اف حال |١٠"ا 0 *# لحرب,ال>ريرتشي ن مالا

 موقبالج رع أل اتق فيكو * ليقع ونب لاتقلا يفكمولت
 قالو نفلا:ال :لئاقل الع اح اكو لدفلا ك5

 تسسلم حس ممم |. حسم عسل حسم

 (0يشسطا ل نافذا 2



)1/:( 

 مودح ىلع اذا عرضالو د بوه 6 ةمادح 3

 8 مهغلب املف ةيون .اولتق نيذلا ليقع نب صاع نب فوع ىنبل اوعمح 1 ةيولا كر ةحافح نا مْ لاق

 2 53 تءمديفأوء>ر ف وع يف 2 كلذ غلب م ف ةحافد و تقرتفا م 00 0 ثرحلا يني , اوقحل

 مو اهولزتف. ةريزلاب اوقحل ليقعن سمح أع نبافوع وب كلذ ا ف ليقع 3 اش نبأ ةحافج

 ةءصعص نب صاعؤي نا مى 3 ليقع نس نماع نب ور<# 2 مصاعنب ة هعسر 0ك رفانسم 0 قخسا ظهر

 نا هللا كدشنتت اولاَقف نايفس تأ ن , ةيواعملةنيدملا ىلاووهوم ؟.1ا نيناو م 3 مه نأ ف اوواَص

 تجر 2 لاق سماع و: امدافلبالان ب ةيأه برمعلا لقاعم نب رح آلا لقعو ةبون ىلقعف انتعامجخ قرش

 ليقع ن |0000 راو تماقأو دحأ م0 ةلاثلاب و مف ةريزجلاب اوةداف ةرون هلق صاع ٠ نب فوعوتب

 نب ورم نب.عرزم انثدحو ةديب .عوبأ لاق * ةيداللاب مهناكع لقعم نب ةدانعو ليقع نب هقو

 ةجحافذع نب 0 0 ةعسر ا 0 نب هبوب » لاق هربع و باطلا 31 ا ناكو 2 ..عوبأ لاق ماه

 | الك ن ابماع نإ تامل رون نإ ليلس || نيبو هني جاهف ةدسمز هلال ورءع نع

 و نأ ل مالكلا وهو روخلا غلق سأبلاو ةوقلا يف 4 ةيون ريظاو اير ناكو مالك ليقع سا

 '"لذع || 4 4بد و يم رو ءامسلا ءا نك ريدغ ىلع لئيلس |او 4. هوب كالذ كنعا ىتالاف هيحاص أمم دحاو ل

 مهءام ةدراو ليقع ن نب فوع نب تمكن نيمشلا ا ردات 0 هيون نا مت هلتقف

 لاق # هللا دنع نإ هواه ملام ن , هللا ديعو ةسور نإ ديزي رق ةعيس مو هوعماو اهد رطاف

 هءادكأو ذ ةيوار اوس داو نولي لبخلا نود 2 أوفرصناف ءالؤه ريغ ر ب مو ةديمع 0

 ةبوت نس رق اصف ةيرا ةنمد ن0 بالك ىنب ا نم معلا يف ااودع 500 مهو دجم وف

 زرحلا ةبوتىوس ر هه ةيالث مهو لبآلا انامأق اتنو حبصأ قع :عجطضاو ماقاف 5 يللا" نت وع

 هنو "1 وعوخا تا هللا ديعوةحافح ى ا دا نلف ضداقو بالاك نب ورعع يفإ ان

 جرخم هنا قحاهالشأف جاحو | عود 0 4م ةمإ فق مظيفداةعتار ١ع اصوخطادسر ةاذأَدِ ول ح م ا ا هلق

 موقلا هآرذ باطلا . رظف ا ) هوو ةبو ّى ”راق عجضملا دك ةيضه ىلا اوهتاف هباككأب دا ودعلا ١

 وأ رئاطل 31 مولا لاو ةيضولا يلا كونا ناد ءاصوخلا تلايو سمشلا عولط كيع مهرب و

 ىد هكا راع ةبون مع تنب همأو انس موقلا يح قو ع مور نإ ديزي 0

 عج رف هن وق رع ةيروت 5 اذاو هثوعر نه ةيش هيلعو سرفلا كوب أذاَف ةيضولا هل را

 يب ضرأ نم رحشلا اسهل لاعب ه.ضه فرط ىلا اولزن ىح هباحصاو ةبوت عفدناو هباكأ رش ظ

 ليخلا دو ند 5 رحاطاب كرب تاكو ثر 5 دلو لب الاو الا هه رعّش روش 0 ّة ريظلا اولاقف بالك 1

 ١ مئاق ب ا موقلا تدخادو راو هدام باد بلا لع عردلا بصق كندا عضيأل ناكو ةيون ب و3

 ديز, ىلا اعط هب يوهأف د حرلا ىلا راطق: ةلش 00 ب 0 عردلا ت تح هيلع رده 3 فيلا

 هشاحوب ضعف ديزي 44 ا ديزي 2 لو هذه وأ هد هللا دهاع ديزي ناك دقو ة همور نبا

 | ف ضباقاب ضراعب نالجرلا هروتعأ نيح ةبونا بيهو ةبون ” سأر قافق فيسلاب هللا دبع هربدتساو |
 ف.ساب هللا دع لإ ةيواعم هل يوهأف ا 0 رم نب هلل ادع كيَدَو ينالكلا ضاق و هيلع ولب



 ما

 نأ د 0 0 000 ءلأ دع كلذ 0 ند م ضاق يتأف كاكقَس ا 0 اَصاد 1

 لاقفةبوت لتق لاف دير نألاقف ةرارز ع هءاحف هموقيف ىدانف ةبون 0 لاَقف بالك ند كَ

 هنج أ ىنكل لاق اهماع ًايداع ًايغاب اط املاظ ليقع ونب هتلثق نأ. ةبوتأ مدب بيلطن فلل انج طل

 عاف لاق ريم ندللا دعا لهو انعااو + قلطناو مدلل ىتلأف ب هذه امأ 3 لاق اذا |

 نب ةلاحرلا نب هللا دنع تنب ةيليخالا ىليا 0 هفيس نع ذخاف رحس ازرحم نا نومزي ةيدابلا

 ل.قع نإ ةدامع نب رارولا سراف ةبواعتم نب بك نب داذك

 ران ة : راغن يأ يضوح زوافم #* هنود نيناند ن 2 تك رظن

 يرصاق فر طلاو رابخالا ريصقت لف د مع فرطلا 2 منا سل 5

 رفاع ةريسقع اه اه رقاعل د ةريقع ن ع اهوأش نع سراوف

 ديرب ةبون رفاعل يف نعت اه رقاعل ةبون ينعأ ب امياغ هريغ لاقو اهير>و قلطلا ولو انعرش اهواش

 ةريقع ر 5 هحوو اه رقاد 3 هك رك ةريقع يأ 3 قفا رفاع ةريقع فرش هدحوو ةسور نب ديرب ١

 اهرقع كالهلا أمف اهرقاعل

 رئاوتملا العقلا .لثم اهتباوس .*# ةريغم قرلا' اليخ تسناف

 رباط .لدت5 فوع يغب ليتق * هنود ريثيو فوع يفب ليش

 2 مهفايسأ هذراوت

 ةعطق لك يف تايناو دنهلا نم

 رانضبأ عاطقا نع نردامعت

 سهاطظ فيسلا نهر انعلزمد

 1 ةنيصحل ففغز نود اياثملا هنأ

 حياسو ةاريملا ءةادرت لك لع

 د

 د

3# 

«* 

 صاضعاص وو ى >روسأو *

 نب

 رحاوسلا مكشلا جاوشنهو * اردض ةييلغتل اودعت سباوع
*# 

3# 

«* 

3 

3# 

«# 

 رفاوز ديدحلا كايشب نط

 رمساح لثم اعراد اياثملا ءاقل * اما ةبوت هللا كيدعب الف

 مكناف ءاوب ىلتالا كت الاف
 2 ف يرام ذا للملا او

 ع اف ءاوب ىلتقلا نكت ناف
 قر الو قافرأا هءاطخال ىف

 اهحام دال موكلاذخأتالو.

 رزاعلا لاقثلب .كافطأ .هتقدعكا ةسالبس افاق هنارإم ذآ

 ردا عهدوو امو نفل

 صاط ريغ اهك سع نمةم وح رك

 صاعنب فوعل | متلتقام قف

 رواج راح نود الايع ردقل

 راسا ءاندلا ودعا ياو

 رجحاوتلا ص القلاو تافهرملايرذ# هرصقف لس, اهنم د مل اذا

 هانشملا طابشلا رب «زاهلا ما هس #* هفيضو اساش نهنم هفيس رف

 ندا نان ك1 ةمرارطلاو >ةيضئالو ا
 رجافغي سيل نكن ا يتفلاقوفو * ارجاف ناكناو ايندلا قف

 رداصملا ايانث هنع اهعاطيف # اهلعي مث تاحاحلا لبني يتف
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 ترم ب
 1 ركلا اهلا نصحشب صنالق #3 مذ ا َد دو نانتفلا 2 ناك

 رجاوولا يف مهلك لحريو مارك * 3 فل اقامع 0 نادر مو

 صاخ نم وهو ضن رف مهاربا نب د لوألا لَسقَفلا ند نحل نيتيلا نيده 2

 رداخح نسنل_ بسلا يل فيطل * هناطبو هنع حبصلا لجتي ملو

 رمداي رع يرق يراسلا قراطللو د ةمقرو ءايَس ل وهل 0 ىش

 ادعالو طظافدعال و 01 مو

 خنت لو ةالف عطقت 0 م د

 اههبرمص َك 3 ةاموع حصل و

 مهنا ريس لوقت :نا ا قح ناك دقو

 مصاع م أ اهتيب ينبت هللاتف
 اهدعب ُة هب وت ب رخلا ن

« 

 سنك

 نيو داحتنلا عالط 1 دقو

 يحتنا اذا تاثداحلا ليقناك دقو

 ةمالظ فاخ كالوم اذا تنكو

 ََس يا هللا دبع كي ناف

 هدنع برضت وءلا تاذك ناكف

 ارداغ كال .هتقراف دق كن نافذ

 لاه يرن دل يبا: تميقاف

 فرام نبالو ماه له ىلع

 ةووس لك دروسا ناك نامالع

 ماد“ ضيفي اناك ع يمر

 ,ةوتش لك مهو اناس نأك

2 

#2 

# 

«* 

 رتاربدلاب اهرات يعرب بردلالو

 يعاسملا ةاكلاب ودمت لخللو

 رباغضرالا نم ا ىدذل اصالق

 رذاحل | يف ىدملا فرطاطح فيم

 سعاشو واغ نيبب اهولهحا ان
 ع اهنا هن الدال
 سمح هع تاحانلا ١ اهتطخم
 رباوغلا ياللا ىدحا هلثم ىلع

 رفات بكسرب داغ الو زاغب

 راف ريغ يرسلا جالدمو ناسللا

« 

 نو

 د

 د

23# 

3 

27 

 د

#« 

0« 

 رذاغب مل ةطوبغم وأ .قئاسو
 رصاق كاوس كدفل ملو كاعد

 تلا كلا :تالسالا تاو

 00 ىف هنقلا دقو اناس
 ّ 0 و

 رداقملا فورص تلان نملفحاو
 صاع نب رش وا ى اولا كتل
 رداصملا يف اقتوتسا مث دحلا نف

 ضاغو هأرث روهفم لك ىلع
 رطاونلا نورعال ودب ,قوبلا انس

 رباقملا َْق ند ردغ

 1 اع و ةدويص

. 

 .تخا ريم 5 ( ةديبع لاق ) الك م ةيون يأ هيأ اههاوأ ريح 1 ءاةيون ير اما تلاقو

 م بدععل ىهمصالا ناكولاق ريع 0 ةبوت 7 >أ تن نمو لاق ليقعلا حارب ا يبأ

 ريسجلا نإ ة ةيوب 055 نيعااي انأ

 ةودسأ ةح امد ند هيلع كيل

 رحفتملال ودحلا ص فك حش نإ

 ردداملا ةريسعلا نود ءاع نب

 0 010 نارط الا كديألو < هلكذف تقهرأ اجيب نمدس



 همر تأاقو

 ىوريود |[

 ا

 روخغت د نم علطي و كد ِ # رسل 0 فلا يف نأك

 ها + ا يدابيف حصل انس 3 ادب اذا مادسلا ءاملا درب و

 رض رصء انك موياهفدس نافد_#:| 5

 اهدوقب دالادرلاب لمي ملو
 العقلا اهب راح ةاموم ءارككو

 اهح ال ني> ارسلاك انقنودوش

 اتقن ودبلا سرا 0
 انوح تاي وباع ا

 نياق يردفلا رك

 ابعارو لاوط قاع تولأف

 هير: لش كعلا ل 1

 هحر عورلا ط.ةسإ ال يف ما

 ىدنلل بوتايو احرولل بوتايف

 لئانوت يجب وزكم بر الأ

 ياه ةيوتسما يأ ت1
 يتفلا ىلع زاع توملاب ام كرمعل
 اءئاس شاع ناو يح دحا امو

 اعزاج ىهدلا ث دامت اك نمو

 د

 د

 د

 د

+« 

 د”

+ 

 نب

 نت

 نإ

2« 

# 

 نإ

3 

 د#

 * رمصقمت وم نع شيع ىذل س أو 1

 بسم هدلا تدب - 7 ١

 اش لكو
 فرغت ةفلا ينبرف 0

 م 3 :

 اهو 6 هللا كان كل عش "لاو

 نب

 #3 ىلب ىلا ديدح ا

«* 

 رشابف تاسمشالا ناب ةريسل

 1 نا رع رعب
 رج ملا ا -ارلاريسو هاوس

 ريغملا داو :ملأ تاق 2

 ريع ريغ# .ل نيضنلا ي ظاع

 روم ربع نمديعلادج روظنف

 م يف تلاح لي ا كلا لطا !ذأ

 ركشمو كيدلف ورعموتاذن

 راودلا هيلع تراد نمهلقحا

 رياعملا ةايحلا يفهبصت ملاذا
 #  رياقملا هتيغ نممدلخاب

 رياص وهو ىرينأ موي دبالف
 رباغ ىهدلاو مايالا ىلع سدلو

 رشات ىلحا نيصي ملناتيملا الو

 رئاص هللا ىلا اموب "يما لكو
 رشاعتلا لاطو انض ناو اناتش

 نار[ كيلطتر اننا ردا 3

 راد كتلعت راد ترش
 تعال :تلكي ١١ الفلل تنل

 يف ليت
 ةليق هنأع يدخ 0 م و

 را ا لق ا ل
 رذاحأ هيلع مهابإ تنكح امو * هل اتفه ايف فوع

# 

 هسسرت .تلاقو

 ةكاو ا ند كب "اه 1

 رضاحو داي مورلا بوردب الط

 راحالو يعدت ذأ بفيضال بوتاي



 . 6-2000 : كنا غلا قالا 5 1 0 7
 5 ايا 59 5 9 3 ١ ها ,ةر قا 2 ًْن 5

 1 : 9 دج 5 000 3 01 ١ « د 35 ولا 8 2 0 ا ا / "لوم 7 :

 ١ - مير

 1 ا وم ور
 د.مج يمد نيرو نع تحاشع هتدييديووج ييدوف تعمم 031001111 مسا 55 : هت بيع

 يرازءا دع اضقن يمالا | ولدبو * | ودنعن اواو راجن ا مصخعا ب 1

 رادصاب هلل<# مالا اودروي وا # هدراومةعلطت صالا اوردصي نا

 : ْ ل
 #١ روغنجس ةيدحل ا هل «* دحاو ريغ امدفوع ون ب تقاره

 | اديدرلا اضع 0ر4 * نكينوا فوم ءافأ هل تعاد
 هسرب تلاقو

 محسلا ماد عمد قب نيسعاي

 هب تدحف كعس ينإ نم 2 ىلع

 ةسناقو فرض ةفاص لك نم

 مهلاو .عورلا دنع ةيوتل يكاد
 محلا ةرفخعا يف هب نجا اذام

 ملقم ريسغ و اق ناسا لم

 مهردصمموقلاىعينيح ردصمو 3 ثلا يكوكلا سحم دنع ةئفجو

 ًاضباق ىنمت تلاقو
 ايعاس ناك اع يزحي ع رهانلكو *# هعيصت اضياق 7 هللا ىز>

 اعاد كيلو اوعدمت تديشف *  هتدرب تافهرملاو اضراق اعد
 ديوب طاش هع ردطتو ضاقل تلاقو

 0 بحي مل ذا ضبا امو # هلظ 00 اًضياق اعد

 ىدمح كاذ مو 2 ءاك راو ن 0 ْن ءا مل هللا ديرع اعاد

 : حار ا وب ايف كح ا 1 ةيواعم نب دمحأن 2 6-3 نب قعنب ندحلا ) 08 (

 2 انأانف ماش || ىلا تحرر 5 لاق 0 0 نع دخلا ن يربي تب رانيد همأ نع يليقعلا |

 | نيب يدشن ك.ةلاوقوذ 4: يقل ىسر تدع 1و 50 تار رتعش َتااَذ أهي دن ال دالب يف ةليل ريسأ

 0 | هلع ترشنو ىلع كرب دق ليش ماغع ينال دق يئاذ ذا موللا تددحو اءأق كرابلاو عجطضملا

 2 يوح ضو فيلا ا يتلحار ىلا 53 ههدو لع 4ن ته 950 ش انَغاَق 4هنم 90 ٍ

 ُْ ' دهس املق ل ما نامل اوهام يردأأال انأو يبصوم ىلا تدعو اهنم كو .لا هن رمح هّبرمضف

 اة عم ةقاث 1 سو هبربأ تدك ا عصاو تدل دقو ه.طجرب ترغول 3 دوسأ وه اذا

 ْ | ينتربخافإ اهريذ نع اهنلاسمتات 0 يا دقو دهان ةباش ةيراح اذاو 5 نم باس ة : 0

 || نو ىمأ د تلاق حار ماوبأ لاق * يلعأ كادر عو عيمجا تدححأف هم اهذخأو اهالوم لق هنأ

 1 ءاطع 22 لاق ىبارمعالا نبا ن ء تلم نع ىديزيلا ا رخل انها مدخت ىلع ىفراي 4

 الات لاق ءالعلا نب ورم يأ نع ىْضلا بيبح نب سنو. نع يئللا مصاع نع يثرقلا تع

 6 افا ع دا لوقي مغ قبلي كيو لاقف ريا نب ةبوت نع ةبلبخالا يل نافَس ا نب ةيواعم

 : 3 3 !!لحأ 006 2 6 ردعش ا امد ىانلا 0 عدل نع 000 00 !او

 ١ 8 ىلعو حلا د كول وت 3 تااقدل يا 0 تاق 0 نيد هللا ا وهو 0 ما 1 لا

 سم ب مم موصوسسسس ويسسس سس سيسي بسيسو سر



 هيلا رظنسس 5 ةئمثب هنأرف َءَرَدَع يكاب ر م ماشلا ىلا جرخ دق 2و ناك لاق ىلي علا نيذغ نبا د 53

 له لاق ريا نب ةيوت انا لاق تنانم ىلي>هل لاقف اطدبح رهظي تال ةكلذو ل. ىلع كالذ قشف

 ليج ةهعرصف ةعراض مْ اهب رزئاف ةدروم ةفحام ةشثب هيلع تدشف كيلا كلذ لاقعا رمصلا يف كال

0 

5 

: + 

. 0 
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 (أ/ف)

 هإ_طان قا باغي ةدلم نلأ * م رفقموقلا غابيال يملا ل

 « هلزاون فاخت امم مهمنيل © هلظو'ءارذيف بكر لح اذا
 هلئاص> تومت ىح هنوفاخي * حداق لكن ءفيسلا لصنب مهامح

 اهتعاس نه تلاقف ارا هاع ناك نيالا معزي كيو ةبواعم 0 لاقف

 هلقاوت امج تالعلا لع اداوج * اديس هللاو داك ملاذاعم

 هلمانأ و 0 هال ناجم «* ةيسلخللا يرب ايان 0

 هلثاوغ الليملف هأيحم 0 نب هناذق انادص مهلا كيرعل ًافينع

 هلتاق كن انا راو فيضلا ىلع * ايراس تابيذلاعورلا لعدقو
 هلزانم تقاضموقلا مئلام اذا # ىرقلا بوتايعايلا_حركناو :

 هلزانمو هفنش ري يعمل و دك ه راح تاب نم نيعلا ريزرق تدب

 هنري و هتبارول نيئمؤملا ا هللاو تااقؤ هردق ب وس تر رح دّقأ ىلدلاب كحو هب دا اى لاق

 تاق ناك لامحرلا ع ةبواعم اه لاق 1 وه ف نك غاب ال ىباو هع ف ةرمهقم يفا تفرغل

 هلواصي .نرق لك هنع رصقأو * همام مث نيح االا هنأ .
 هلثالحو هلا. 0 4هب ىكرو 2 هس مع ىمح بامتلا ث ءلك ناكو

 هاب باصتال قاعز م و #* ه4ه.اح بالطإ نيح مغر

 تاقامنينم لا تاق درعا ند 4 1 2 ا يق. ريت | "1 لاقو ةميظع 50 اهأ سماق لاق

 تاق نيح تيدا دقلو هنم رثك | ريحا لاصح نمي ىذا
 فالكم ريغ داس ليقع نم قف * هفكب ءازحلاو اريج هللا يزح

 فرصا حج كس الو هلع «اهسأ نر ا
 ضرخم قرح لك تعاهاذا # ةويبر ومالا تلك كانا

 ففقرق ناساب رمح نم ةقايردب * ةينشايالخلا دعا وذلاوه

 يلعن نار“ ىف تع دقو دع # يدمالو ري ش *دملا ىفام ونايف

 5 عقولا' بئاص مهسب ايان.لا كب ترا تح فصنلا كنمتانامو

 يفردطللا ناوسقلا ليم كنلال فاس ا تقلا فلا

 تغصقتملا انقلاب تلاح ليلا اذا * ىدرلانميحالات ن5 ذاتك 5ك
 ففهرم ةمرمضلا عاطق م # هدا دق رجم بف.( 550

 فانتي ملو نمطي ملو هيلع * هبا قري تودملاو هتذشأف
 تراحم نعيذحلا ن رع تثدح لاق دهس يأ نبا ن نع هيورهم نبأ نع ىلع نب نسملا ( ينب>أ )|



 0 . 0 ١

 : لاقف قاسلا يف كال له هل لاق مْ لليح هلضق هلضاتف 1 لاق لاضالا يف كل له لاق 2

 يداولا اب طها نكلو ة ةاهطلا هذه 0 اذه لشن امنا اذهاب ة 0 هل.لاقو ملح هق.سف هقب اسف

 ةياخالا ليل 5 ئنغاب لاق هتف ل نع ا 7 مهاب ا ( خا ( هقيسو هلذأو بوت 00

 كيوه نيد كذ ةباوت 50 لاقف تز#و 0 دقو ناؤزم" نب كاللا دنع-ىللع ت

 ايف ناك 0 0 هل تدب يت> كالملا دنع كح ذف كولو ني- كيف سائلا ا تاق

 العور 0 5 ىلالهلا م 5 نب ديشرنب زنا نعدعسيلأن 6ع ىلع نب د

 لدا هيلع لخدق فاسو نب جاحملا دنع ناكح لاق ءاقرو هلأ لاق صاع ينب ن٠ ل>ر

 تيشافامسأ تاذخداماف | اناحدأ لاق دانلا ريعبلا ردم اك ردم أها بايلان ريهآلا هللا حاسأ لا لاف

 لاق درلا هللا دمبانل تنكو دهحلا ةدشو دربلا باكوم وحلا فالخا .تلاق ىلإلاي كلب يقأام كاقف هل

 لاق ىلفنم دا وذو لتخم ىنغلا وذو ةريغم جاحفلاو ةرعشقم ضرالا تلاق ضرالا نع ىنيريذاذ

 تنس ل ا ا يف يصل نو وا

 الو ةلهفاع قب و اعبر الو اليضف انل عدن ا ةملظ٠ ةفححم نوئس انتياصأ تلاق كلذ سس امو

 امدقتماهانركذ ا لاومالا هدفا لام ءلا تقز.و لاح را 3 ةكتسأ دق ةطئا

 اهيف لوقي ىتاا هذه جاجمملا لاق را ىف كاكو

 اروهكم اصعلاىلعبدي ىتح #* انمالغ لازيال لياخالا ني

 روش نانو فرع مرج ف انيكا قذفت اذا حامرلا' 5

 اياوق هتدشناف ةبوت يف كرعش ضع انيدشنا ىلزلاب اهل لاق مث

 رياعملا ةانخلا يف هيسصت مل اذا * يتفلا ىلع راع توملاب ام كردحل

 رباقملا هتييغ نمم دلخاب # املس شاع ناويح دياامو

 رشا طلاس ل نا تيلا الو هه "ستيم هذاا ثدحأ امن ىلا: الف
 )0 ت1 لانو يرسم لكو 6 كرب ىلا تاش وأ ديدج لكو
 د ةيع حا تنك اهو + 4 تطال 0 0
 رضاحو داب مش | بوردباط » ةليق هم 0 ا

 ]| كل لاق افا كليو تلاقف اناس علعتيل ماجسملاب !ملاعدف اهنا 0 3 هيحاحل جاحطلا لاقف
 0 0 هبع طاشتساف هسمأتساف هيلا عج اذ ذاتساو هلا عجراف ءاطعلاو ةلدلاب اهناسل عطقا ريمالا

 هنادشن و يلوم ملقب هللا دهعو 35 تااقؤ 4 5 تاحداف ام "سم ةناكل عامل

 تكا رفغ"* 1 قم الا الا نال ا هقوذ ال ىلا تن :جاحح

 :ء كو يجادلا ْق نبال و *تجمنأ شر كا 0 : اح

 3 ةماس نع ىلدوملا نوعي ْن 0 355 31 لاَ د 0 هللا دم ع 0 لاو نسمعا ( انربخأ (

 ْ هل تدسشاف ةزرب ةأسعا هياع م جاحيإلا دنع ىدح ناك لاق يناد.بلأ ؛ ا ا نأ

 5 /ىرهوج لا زيزملا دنع نبا انزيذا يدي زملا سايعلا نب دريل ع ( ينرب>أو)ةياخالا يب 1 ١ يع اذاذ

 1 نبرشب نع نش 0 ءادمم نب , ليهدسا نع عج ىنربخأو 0000 دنع تنكالا



 فك ا 52010

 اال

 « تلاق املف هيف دازو لوالا ريخلا لئم ركذ مث جاجيللا ىلع تاخد ليل نأ ركب ىنأ نب هللا دبع |
 ىدز تلاقف نيتئاع اط ا هيف لاقو ماه ىلوق مالغ ىلوقت ال اهأ لاق اهاقس ةانقلا نه اذا مالغ

 00 ردع مظعأو كلذ نم مك ارا تلاق 8 ١- هناسا>- ضعب لاف ةماما اهولعحا لاقف

 عك و( انربخأو لا مغ اهيمأ ناكاماو ريع تام اخيرعاو است لاق لية ل

 لاقو هينا نع يفاثلا 0 ىنأ نا ورم نع ةيش نب رمت نع ىحلاضلا قح-ا نب مهاربا نع

 تاقامانيدشنا اهل لاقف هنف نر ند يذلا ربا ىقان رك ذو ما« مالغ ناكه ت تالا

 م هيون ىف

 صاع نت فوع لامئاتق ام ى ا مكناف ءاوتفلا 1

 رداخ ناف# ثل سس عجشأو #4 ةيح ةانق نم يحاك د ف

 صاخ ءادرحو ىطذ را *# ةئيصح عرد نود ايانملا هتنأ

 رحاغب سيل ناكناّيذلا قوفو *# ارداف ةبوت 3 يتلا

 :١ م 0 صئالق * خنب ل ةبون نايت 0- ظ

 اهيا تلاقف هيف برعلا هفرعتام يذل لجرلا اذه نيفصتل كنا 1 0*0 لاقذ |

 هنم لءاح كتب يف قتاعلك نأ تددول هنبأ هبا راو هللا والم تااقف ال لاَقذ طق ة 00 تءار له لجرلا

 ىللعنب نسحلا (ىنرخأ ) اهاو كال ناك اموجا> لا هل لاةف نامرلا بح ا هجو يف ا ف ظ

 د الا تح نود يبأ كنيس لاق هيلا نا لع ندخل عا ينأ نبا : ١-50

 ريمآلا هللا حاصأ ١ تلاق ة>داح نه كل ىل» اهل لاقو مه مهرد فالا ةرمشعن اهأ عا جاجسألا نأ

 ديرتةمحار تابقأو اهزاجاف هيلا اها 0 هون ناسأرذ ىلع وهو من ةيبق د نل لا( ءام

 (ينرخأدقو ) طاغوهو اهتافو يفيىسالا ر 51 نكسه كا نه تربةث تنام 0 :اك الف ةيدابلا

 نعىدهم نب نع ىلع نب نيسحلا هر 2 3 مري 8 يفاهم هالا ليز .1لا نع: يد“

 لذ زحا ريسخلا يف ظفالاو بتاكلا بيصألا ن ند ل يد يأ نبا

 ابأ جدوه يف ىمو اه>وز اهعمو ةبوت ريش 0 0 تاق ةلاحسالا نأ | مأ هنشار

 املك ”نآ الا ينأتاو كلذ نء اهعنع اه>وز لءحف ةبوت ىلع ملأ تح ب حرا تأاقف

 موقلا ىلا اههجو تاو> مث ةبوتاي كرلع مالا تااقف ةبوت ربق اهماع ا ايراس كل
 لكاقلا نم لأ ت تلاق فكو اولاق اذه لق طق ةبذك هل تفرع ام تلاقف

 5 سس وص :
 سوار ينودو ىلع * تءاسةيلخالا يبل نا ولو

 حتاصربقلابناجن 590 | » قزوأ ةشاشبلا م ءا سل تحاس ١

 طاص نيملا هبت ا *« هلانأ ال اع 0 ٠ طغأو

 تعزف هبارطضاو جدولا كا راامان قو بناح ىلا تناكو لاق (ك ىلع م هلاب اف

 لدنح ىوريو )١(

 وسما تا ما <



 جرب موني ويلا, تسول ا اس اا
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 وه مك هو هينح ىلا قرف امقو ند تناق 0 لع لياب' يم رو رف 1[ 2 تراطو

 يلعس ولاب ل 03 ما نينط يداو ولا م م ةروك ملا تاسالا ف ينغ * ماقو ريخ ْن مح حصلا

 ءدامأو ةلكم ن د را فيقخ 1 نَء

 ةبوت ناك ( ةديعوبا لاق ( ىداولا ردعل لهر | اذا نود ا سام ركل 3 1 رسوم هاب نالمر

 لاقو نوملاثدح نعد ا روز, ناكف نادهو 3 فلا نثر لا يفب ىلع ةراغلا ريثك روش

 ا اضيب نادم نم رارغ 3 0 مو باس كانط افدا

 ليقع دالبو َه هروه» دالب نكادو مولع ريغيف ةره» دالاب يلا عشت هنرأ اعر 4_ و ناكو( هد - وبا لاق (

 ريغل مث ةدازم 0 لك 0 4م 0 دار لمح ناكو ريطلا اهمطقي و 0 0

 اوعجر ةزافملا يكر اذاف را ةدشو ظيقلا ةرامح دمعتيناك اعاو ةزافملا مه بكر يف هن هنوياطيق م

 لخد لاق بوقعإ نب يسوم همت نع ء ىجنرلا م ادقملا نب ىحب نع ريبزلا نع يجرح ( 0 0

 اه ادا يود ةأيصا اهدنع قا ةيواعم نب ديزي تن ةكتاع هتحوز ع نب كلملا دنع

 0 قا تن ١ لاق ةيليخالا 0 يي 0 0 ازا لاق تنأأ ند اهل لاف

 ا 0 دو 0 قعو يبا

 "0 5 آل تلاق كاذناهو لاق كل هللا ءاَغبأ 0 تلاق انل تع اه لاق كلذلوقأ حلا انا تلاق

 ادق اهنا 1ك داع تلاقف' هب هللا هذ ف | ؟ هيد رفأ َت مركلاب هن هند رفألاق هعاطم ةرصإو 1 اشدعو

 اماحاح نم يش يف اهعفش نا ديزمل تدلو اه 0 مقسل نيع 9 كياع انب نيعتست تءاح

 لوقت تمعفدن واج احر ىلع 0 ليل كو كاف نام مءوملا 0 ىلع افلح ايبارمعأ اهعدقتل

 د ماكان تل اماع د 6 قو 5

 مالظلا ساغيف تاحاحلا ووذ هبا 0 ل #

 يمازيعاو 2 ع نفل 00 د 0 اع كا ول كلا ا

 يمامذ ع مو ةعمسشبم د ينأ تقيتساو تعلق 1

 ىعاد صهدلا هو نايذلا أ # هادب ف ةيونا لدم نحل

 يماسهلا لما ريسلا ددلا # ين تت 8 هللأ داعم

 * 2 ماثلاب ىلوأو ترمب * يححأ ءاوسف ةفيلخ تلقأ
 ماسلا يلتحلاوراخالاووذ + 5 كيلا نيح كلملا ماثل

 نع 000 ليلخلا نع يديزلا ( ا 0 اسك لاخنأ ام تلاق 35 ًاييكلا ا ليقف

 نب جاححلا 0 0 نع ريم 0 كلملادم 6ع نع ىف هل ا نع يدع ب مى طا نع ي رحعلا

 لاق ة ةيون ةحاص ةياخالا لق 9 ند 0 لاَقف ىليان ذو" | ذا سلاح ريم الا انثيبلاق فسول

 در تاس رغتلا 4 ىهام هوفلا نمل ةيشملا 100 نيئيعلا ءاىدةليوط دا سما تلح دف اهولخدا

©- 

 ان
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 كلمعأ ام لاقف تساجف .مالغاي ةداسو ا عض كءارو جاجحلا لاقف تندف اببحرو الع جاجحلا
 تلاق كموق تفل فيكو لاق هفورء ضرعتلاو هقحل ءاضقلاو ريمالا ىلع مالسلا تلاق انيلا

 مم دقف نمالا انو داكلار لاومالا ىف : ندا اما 8 ةعدو ني اور 5--_ لاح يف مهتكرت

 0 لاقف كدعنأ الآ تلاق مث يني حاصأام كفونم معرماخ دقف ةعدلا امآوكب لجو نع 1

 اعازر كح هلا فكي ا انمدعتلا انك 251 لاقيال احح |
 اهافشف اهئاد يضقأ عبتت * ةضيرماضرأجاجحلا طيهاذا
 اهاقش 5! ا مالع د اميذلا لاضعلا» ادلا٠ نماهافش

 كاد 0 اذا 0 اهاعو نيقراملا ءاعد اهاقس

 اهارق لوزتلا لذ اهل 0 3 ةيدتك(١)ت وص جاجحلا عمساذا

 (؟)اهاذغن ونس لاخر يديأب# ةيسراف ةلوقصم اهل دعا

 اهانم ةاصعال ىطعب هللا الو * مهانم ةاصعلا طعتالجاححأ
 05 م هللأ دهع م اضءاق * ةعب دق فالح لصحالو

 بهو ةديمعلا ىلع لاف معاهر ها 0 لاقف اه ردها اهدالاب هلل دقه نب 2 جاححلا لاف

 اهانع اا لاق اهقح بحودق هع كلا هاما || هذه ةديع لاقف هندشن ف هدشنأ لافف هيحاح ناكو ؤ

 ىلع 00 رد ءانك ادد باوثأ : ةس ابدكاو مهرد 2 انو ه مالغاي كتعافش ن ١

 دقو ةقدصلا ف فير 5 ان ل ريمألا هللا محا 1 تااّقف 8 ا اهل لَقف ءاجس | تنب دزه اه ع 97

ْ 
 00 عتبياف ك0 كلا ىلا اهل اوبتكأ لاق لاملا رابخ ذخأف انبولق ترسكتاو اندالب تب ا

 نا ىدلا را كا ةناملا نحاس لا ارك م او لاحأ 0

0 
 ْ 0 ملصوو ل ةئاملش ا ماصوو مود ةلئاضرأب 1 ماصوف ا لاق ا اص ا ريمالا هللا حصا بهومنا

 ا 2 نع همت -كف صا اصخلا نب قحسال ثيدحلا اذهت ركذف (ميطا لاق ) نا" ةيص وب جاحملا ن دمحم

 ؤ نورد مهل لاو هناساد ىلع جاححلا ليقا اه رءش نه ليادق و (1 لاق هب وارلا داجح 5 2

 ندا الو ا ه غابا الو حصفا ةأر 5 ما اتناك اوال اول هذه ن

 ١ ال كلف باع امش كاان وأ هاهركتا 0 هب و نم لوا ىلا هللانا اهل لاف أماع ليقا مل 37 ةبوت

 نب دم ( ينربخا ) هايإو هللا انحرف نكي مل ذا لاقف طقدنم كلذ ناكام ةرفغملا هلأسا يذلا ّللاو

 ةيحاص ليل هذه لاق ا

 ظ نع كييعس نب كلا 0 يناطلا مكح ند نع نب هللا كمع نع ةيش نبلا نع يره وا زيزعلا كيع
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 هسا
 انزس ام رقرادلايفيا تاق * - نيا سانلا ينلاس

 ارك 1 ا كاادالا تكيف الوؤرسأ دالبلا تءعطقام

 اره ايثه مكنم ىل ناك * لب زجو لئانو ءاطع 1

 فيفخ اهدحا نا هيف هلو نامحدل ءانغلاو يدسألا رششقالل رعشلا * فيقخلا نم هضوىع

 ركذو ) ور نع ىناثلاو ثلاثلايف رصتنلاب ل و ليق'و ق>حسا نع هاشالا ةلءاق تا ودا نلفت

 000 01 ناو لع همي ربعالا نيل نأ ( ينال كك ذو:). هاج ملو رجالل هنا ( سنوي

 يطسولاب لوا ليق* لصاو نبا ىحيلو ليقث ينام كثلاثلا يف عولب

 م7 ةراجلو 0-0 1 قجو

 00 01 ضرتم و هلادع ن ةرمملا ةئثناو ريثقأ هجولا ريعأ ناك هال هب تقل رك الا
 هرعشيف كلذ 0 ضرعم نأ ينك ناكو رازت نب ريضم نب سايلا نب ةكزدم نة 0 0

 هلوق اهم ةدع عضاوم يف

 ريدملا لك انك .حاذرلا ؛نم+ © انحذا ضر ١ نأ ناف

 ريصي مل رخلا يف مل ناف * ضرعم وبأ بيب ب اح

 كي ىف ةفكو ةيلهاجلا يف دلو نوكي نأب تلح اهو 6 ردا ناكف لو اع

 اننانع ناكو رم مايأىف هانب ةف وكلا كامس دحسم ب>اص يدسالا ةمرخم نب كامس نال 37

 لصي ملهيلع هللاتاواد بااط ينأ نب ىلعنا ةفوكلا لهأي وريف كلذك مويلا ىلا ةللا كلت لهأو | 1

 نب ورم نإ تان نع ريع .نب لامس وه: هان ىذلا كامسو وبنت موب ىلا ةفوكلا لهأو هنف

 هيأ )ار عش كامسدحسم رك ذيفرشفالالاقو هئمأم تل دع رش ةالاودسأ نور 20 ض رعم

 هتينكو ةيواعم نب دم ع نع ل نتل يرح الات وكلا يدتكلا و 0

 ىلا بدسأ اما مزرخو يدسالا كنق ا مرح طهر نكد ماريا لاق ةبواعم 6 رو هللأ كيع 7

 نبور< نب بيلق نب كتافو يدسالا كناف نب ورم نب مز>الان 5 مرح يلا تاغ

 0 كا يب 1 لئاقلا وهو لاق 2 2 ب ضر رعم نإ هللا كب 2 0 ةريغملا وه رشقالاو ل

 نيعق نب رصن ينب ةطخ يف موا نأ ددعسم 0 أ وهو هه وكلا يذلا هدحسم ةمر#

 ل لك يف عد هيو أن ادع سم نمنادود تدضع

 ديالا لوط مه وامس 0 هناشب ةود 5 ائمدهوأ

 انور تل هدلادقساو 0 هناريد 6و 4 0 مهمسأ

 دسح لك ىلع فصنلا اهلف # هى أ مع اولصا اك

 تلكاللا# و-افايوعاتو اولاقتلقاملك هب توحم اّبتلق دق لاقف مهاناف هئيرمضل نادود ودب فاحف

 دنحلاو مهف دجلا تدب لح »* ةداس 3-5 0 وسو

 , اكمل ا فسم 7

 . ليلاس يو 00000 0 0

 جن وج

 0 كلان هس

 339 فاول



 ا اب اخ ىال ىت

 (م)0

 دق نع ىدلات وبا ونا يرحاو لاق ىادلانع ءعمجم نب ليسا نع عكو ( ا
 هسفنل لوقي ىذلا وهو را برغل ادم اتجاه اهلحلاف وك رشيقالا نك لاق مالس نباأ

 ييثلا لغاس اك حارلا نم * ”اسخ ذأ ضرغم | اأ ناف

 ربص» مل را يف ما ناف * ضرعم وأ بيبا بيطخ

 ركملا' ىلع اعدلخ راصف * ضرعم وبأ ما ار لخأ

 رصق مل هنع اورصقأن او 3 كلينر ما 0

 نبباهولا دع ينرخأو اقل نع 1 ّن ءقحسان 1 دات نع قا نيس ) فر

 زاتحاف ةريخا رد سس رصف .نأ ىئادملا نع نعانلا ز و نييبتف ن م 8 ١) فاحصلا دينعأ

 مر شقالا ىضمو 50 نعرف اب 1 م بضغإ ناكو رشقأ ا مهدحأ هادانف سدع يئبب ١نلحم لك

 نيذه 0 م كلذ و ىل لقف اب تدين! اا يمم فق هل لاقو لجر هعمو هيلا داع

 هب لبقأف لعفاف لاق ايش كؤزرأ الو ني رمساأاب تدش كي ناسا ريصأ انآ هل لاقف نيم ردلا

 لاقؤ هيلع لقاف باشلا فىع دقو مهلمأت 3 ” موماع فقوف موقلا س و2 ينأ يت

 جارسلا ةيفطم نبأ كوعداو * ىمسأ كلذ رشقالا قرع

 لاقف كاذ حو لجرلا هل لاقف |
 يحانتام 0 سانلا برو * ارس ليللا اهدخ يجانت ظ

 ىنئادملا نع هريخ يف ( بنعق لاقو ) جارسلا ةيفطم نبا لحرلا كلذ بقلف هريخ ىف بنعق لاق

 1 رشيق نكن وقايلا هوري ملو تاباولا باتك يف ىنئادملا نع زارخلا نع يدبزبلا هب انرخأ |

 لج رءاضملا ىف أدنع و هيل ىذكو امو 5 ذ ةريملاب نيرراخا ىلا اهكريف يراكملا ءاضملا ينأ ةغب|

 هنف بتكو نازيملا قرط ذحأف رشقالا لاق اذه نم ك لاقلاحضلا مك نهأ
 ني ناطيم 1 ليئض * ءوس يح نه ٠ ىعاشل ت < ١

 ملك ينب نم لاق وه نم رشقالا هل لاقف 1 3 هءاح املف اذه هل رقأف ءاح اذا ءاضملا يال لاقو |

 : هاك رشبقالا ب :كفأ |

 ا قيمت .آلا بس زوك تو ل 0 1 الف
: 

| 
 خيحسلا ةطرتضم نياان كتبو ب. ىب لاح ىيعلا كل ا

 ًارقف قولا ءاخ يف >؟ادملا نع هريخ 2 ( بلدو لاقو ) 0 8 لك ةفوكلا ل برهخأ أ

 0 بتكل تلا امأ

 عونمت ريغ شح رشفقالاهحو * هتحاجط اشح ىغتيملا اهم ا

 5558 :كو هيلع كيدعتسا ينا موللا لاق أرق اهلفأ

 عولذ سانلا يف شحافنم ءاحف * ا تناك لاقم ىنابا 5

 عونم ريغ يو موللا نم هيف * هتينك كاحضلا 50

 عميض ضارااقوس يف رحاوت ناو * ةئحاطمالا همأتدنو #



 عيلالبلا ضعب يف باسن | امنأك * ابرس اهسا يف اياربلا ءام باسني
 عورسل لافت اك ف هلاك اما كك رظبلاو هب تءاجح مْ نم

 اافاخ نب هللا دنع انا ) لعفف يح نأ اوءاطق ع ميك ينب نم موب هيلا يشدو 1 هءاح املؤ

 رشيق الاهلوقي ءانغلا هيف ىذلا رعشلاو نيكسم قادع لاق رةقالا نا انتل رع يأ نع ءرك ذف
 'نعىزتعلا ن ءا ىلع نب نبماعا 0 هلاحادم ناكو ضايفلا هل 1 يذلا ةحاط نب ايرك ز يف

 رشقالل رعشب ناورم نب كلملا دنع دنع ةيراح تنغ لاق ةيوواعم

 ضايفلا ةحلط نب ايركز * ايحو مالسلاب هللا برق

 ضاقشالا عئالطلا نبا دعب * هيلا او>انازا فضلا ندعم

 ضايا دهب لالكلااهارب دق * اياذر صوخ نو.علا تاهاس

 ضاقتنا اذ العلايفناك ايصنم * ا مع نبا دلاخ هداز

 ! ضاق ةحاطنال كاذىذقدق * 0 ح 0 2 ع

 ١ اااثأو قرف الو عمط ىلعال حدملا اذه لاق رشيقالل تلاق اذه نأ كحبو ةيراحال كلملادبع لاقف

 2 ينل ديز نب تيمكلا نا هرخا يانقلا ورم ا اا نأ (كاخ نب لا دع كور رمفألا سانلا

 لاق ردع اناا ةكسقت نبأ هل لاقق ردسر يف رشفالا
 2 اق راذلا ف ىلإ تلق 8 ذه دضق ننأ نئانلا لاس

 1 كنا لاق نمبذك املاق متل ساهرا دست تيمكلا كزأ ف ءانغلا هيف يتلا تايبالا ىقإب ركذ و
 7 ' لا يلايآل ناكو انينع رشقالا ناك لاق مالس نبا نع ياركلا نع ىح ( قرخا) ساتاسقا

 5 ع رشفالا هدشناف سدق نم لجحر اموب هيأ ساحق ةسفنا نه كلذ دض فصب ناك ام انك ناو

 دصقّب هّؤام ة كل رسع # ه0 ور دقلو

 اا ددقت هب هيرل> داكتو #* هناعل حا رملا نم ريطي حرص

 | يأ لاق هتكر ةتيأر 00 اك ل رف لاق تفصواف لاق معن لاق رعشلا 0 ا لاق مث

 ' (] لعجو هساح نم لجرلاس ثوف هيكراف مقف تفصو اذه لاقو هريا نع فشكف هفطع 0 هللاو

 0 آو | يتدخ باخ هللا دع 0 تحشتو ) مويلا رئا س سيلج نم هللا ا لوش

 | ساعديقاف فرصنا اهوتفد املف امزانح يف رشقالا ج رح ىرفضعلا دايز تنب تنام لاق يئاببشلا

 هلزنميلا هب بهذف معأ لاق ذابانءالط نم هب تدنا ءالطو ءادغ يف كل له هل لاقف هللا دئاع ىلوم

 اتاك تاملف ةانجو ءادف

 ًاسباعتشعاملك ىقلأو نكك * هنانب نلزي ال ادايز تيلف

 د 2 0 و * هرش ىنع باغ د كلذف

ا نأردت أ ولاق ب 00 ف 00 ل لاقو 37 ا مهم زراف هوذخأي
 2 كفك يف سد ل

 نيمهرد هنماوذخأ يت 7 اودرس لف 8 رادلا بحاصل ل 6-5 7 فتم اعأأ لاق برش تاو
 ! لاق
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 تحم تناك تح زمام اذاف * ةيطاب انتحقل كا

 2 نمدوسإلا# زاي# هنوا فاص ردد
 بٌضغلااذهام ىطرشلاولسؤ * انلاومأ نم برشن اها ظ

 ١ نب كلملا دبع ىلع دسأ ينب دقو لخد لاق ةيواءم نب دمحم نع يزال ن ء.ىلع نب نسما رخل |

 ْ ادحأ مهب دع اودع 1 مهموق يضريام ءارعشل انيف نا اولق دسا ينباي ؟سعاش نم لاقف ناوىم

 هنأ الا ؟سعاش قارك نأ دعب | اموةشمعل ليا كلو تع مل لو 0 اولق 0 ل اش مط لاك

 لئاقلاوه س لأقل عسيضا

 بهاذلا نمزلا اذه ع نس يذم اع لا 1

 بئاغ نع ربحي ادهاش و #* هلحأ وأ ءلا يغب تن

 بحاصلاب يحاصلا ريتعاو * اهئامس ' ضرالاريتعاف
 ينك سانلا سني ناك ًاناحطرشيقالل ًاراح نأ يناثلا ورمع ن ءافلخ نب هسا دنع رك ذو )

 هللاَمْذ هطعب لف هلأ اين ارشكالا هاناف هع ابأ

 هشئاع ىف الامو ىل اف * لاجرلا ىنأيو 5

 : * هشثئاع هتئبا هلكمأو 3 لارا ا هل م

 ١ هطخم ىديزلا دمم نب هللا ديبع تانك ريحت ) 0 0 نأ ن 5 0 اوداراام ها 0
 ْ رشيقالاب ني 1 يبارعا علاق نان دخلا نب مداع نب فاطع ينأدح ىدع نب مثيطا لاق

 ْ هل لاقف أ

 لاضملا 0 هيف ربق بنج ىلإ # يفادت ات ص 0 ظ

 لخبملا مالا ديعلل م رضت اها راتلا ل“ ومالا ىلعف

 ها هم لَ مو هلالا اهاصوأ كلذب

 لمار مزحافكمزح * قلفمتئش ناهللادمحم تلو ظ

 رشيق الا لاقف مك نورك نإ مجطا ينبدحأمت مك : نم كافي 5 نم هل لاقف أل

 للدتملا# كسلا قاف كدر *+ ىدنك نعاوفكفك م نب مت ظ

 للضتملا رذانلا اذ ير ىلثهو #* ةلض ىميحبلا ديعلا ىف ا

 1 اا نمير * اينطتلل الا ءاهد ةهار
 لتحل حد مع 0 ىردح از ىماح نا الول هللابو

 لزنمو' مج لك يف كحبصت -*- ةيزجلالطاوذ نر ونكت
 لدئح نب ثنرحارط مكمالأو * هاوركشال سانلا ماثل من

 وبأ ينئدح لاق ا اوهيلا اورذتعاو مجبلا ينب نم خوبش هيلا راصف |

 | ا :عو يمل جر ودعقم طابخ هيف تدب يف ةريطاب رشقالاب رش لاقدسا نع ةعارش ألا ضايفلا |[

 ا مهئاوحيف يمس ي معالا و شتا اهل هبارنش نم مهاقسف رشقالا برطف برطم نغم لحر 'إ
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 رغقالا لاَقف ع لك كلذ دو وهءاظ ىلع صقرب دعقملا طابخلا زفقو

 »* ارصبأف نال“ 06 4 بس د ب اك نك يد» دوق موق دعقمو

 ا 0_1 00 * هحنر دوا علا 0

 ارك ندلا نع ياللا اينشااذل # ا نع رخل تاكا

 و عئاص اف 3 * ةماغ قاع ماشلا جاحز نم 1

 ارهشم قيتلاب دس لكو * هل تنبح ىأأ نؤعرق رئاخذ
 2 ارطفأ موقلا متاص ف اع رود ا[ 0 ءافا دع .اهاراغ اذا 3#

 | نارش رحاد رم ثقالا 9 لاق يأ "د لاق راو- ين 00 لاق ناماس نرىع ) ا د

 ع

 كلذ 2 لاَقو مهكعل بارهو مهمل هل ك.ساو موكعل تامو صعب 0 هناك 8 00 صخشاف

 ىاوخا نه ثاقثلا قارفل # خو يترتعاف نيضلا ب

 نادل ةوالت يف بئاد * اذهو اذه باغو اذه 9

 كل را ل دا ل ل لا هراهطاا لشق ناك دقلو
 آ07 حارس دبع نب ةماس يتندح يباكللا نبا لاق لاق يزينلا نع ىدسآلا نسحلاويأ ( يتريخأو) ١
 اد تانى يسرد 0 كلر يح نم يك [ادحا لاسأإل رشقالا ناك لاق هنأ |
 ]ا ذخأيو نيمهرد هبطعيناكو هب رك لغب هل ءاضملا 0 راح هل ناكو مااعال امردو 0

 ا امعأ اا ا]00 ةحر نو هماجتات هطينزتو هدنع لف راما تبي يقأي قدح ةريملا ىلا هكزيف هلفب ظ

 1[ كلذيف لاقف فرصنيو هكرب 2 ىق> برشيف 06 كلانا

 رودب نيءءللو تفاح يي * نمحلعت ءاضملا ناله لغاب

 ال كو 0 8 اينايع تحرك ناو نست
 اا لاذع تناول اد 2 ع ايطت نامقلا دواي مغرلاب

 ا ل ا ةمادملا يرو نإ هراد ُُق 0 روز 52

 0 ريغد كاذ_طشنت تطخحس داو هر كوش ا. نوسرا

 ْئ || ةأما ' الا تاخد ءرظتني لمحف هفداصن مف 11 ناكيفذلا را تح مليالا نم ًاموي يتأف لاق

 5 نيهثردب لاق م كبتلاق اذن لاق ديرت اف ا اناو هتحاح يفيذ٠ تلاق نالفلعفام اطلاقف ةيدابع

 أمد اه أراد تاخدف اهعتو تضمو كيلا كلذفتلاق اللاق ٍينرظتناو كل. هرد كد

 ,ِ | اواقق مهريخاف كسلحم امو اولاق رادلا لها ضعب هيلا جرذ هسولا> لاط اءاف هتكرتو اهدحا ن

 | ءربحأت هرامح ىلا فرصناف عدخ دق هنا ملف نييدابعلا نم نينح مأا اط لاش ةلاتح ةأسعا كلت هل

 : ْ لوقي رشيقالا أش اأو لعفف ا | ىنثنأ هللاقو ةصقلاب

 نيئح م أ دانعلا ا دعب * اناوس فخ تاب ررغامل

 نيد ريغ الحتمم ءالط و 0 اذس نيمهردب اند عو

 نيمهردلا ةيعصل يمءوقلاب #4 ًاعيج نيمهردلاب ثول من



 (مه)

 نيحم يحس ناكر اا نآ ه4 دارو يناكشلا ورع ينأ نع فا نهللأ د.ع ريا اذه 5

 هنم تب يهم * ني.هردلا د ىذا هل اه ناك ىلا راخا نيذ> 1 :اهل تلاق ةلتحلا 3 ىلا كك

 اهدعب و تمدقت ىلا ةثالتلا تاسالا ك1

 لو ساطودعا 1 * ىلا كافدتو اهحوز كل

 نيتيصخلا لس هلل سمح 2

 نانا ص ه هرجأ 0 8 فاو

 ادد 1 قاض ةغدق

 تااقك تودع اذ 000 لاق نأ

 نيب رح الاب © ضرأ هتطاس م .املف حافلا نذآلا د1

 نيلاخلا جا ريالا ملاع »+ ا

 نيمصعملاو نانا هروهظ ن ىو شو 6 كاذ اهب

 »* اهيف ماش دقو اهحوز اهءاح

 اهاطتما مث نيبحلل اهلت

 نيعدحالا قاوم تاضتسأ أذ

 ناندح مأ رام نه نيئط د َّس وط نك و لاقو دا

 ينطعتملو ليوهرد يي 3 كاف ءاخو 0 تدرأام اذهاب هل لاَقِف راخا ني'ح ءاغ لاق

 كتيحاص يه تناك لآ" 1 لآن 1 طق ايش كنم تا و نأ كفرعتام هللاو لاق اياد

 نينح م الا وغأ الو 1 الا يل تلاقام 5 ءأ ٍ ف هللاو ال لاق 0 ,دلا" كالا

 سائلا قرشإل اذا لاَقف ىنعأ اهاياف ير نياح م 1 كاك نا أ اهاياق كله 0 اك ناف اه !ٍ

 1 نال هيلا جات ا مقأو كل 6 5 اذا 8 هل لاو نادح ىع هرد 2 اذا ىلع ف لاق أاههنب

 ريالا اقيدص ىذتاا مثيلا نإ ناي رداء ناك لاق ةرد 1 ينادحو هللا دع لاق * لعد كل هللا

 باصأق ماش || 0 جب رز هب هع 5 اف كددام 34 هّىلب ى 5 ماشن || َّآ كم ةءانأ 5 يبا رشقأاب هللاقف

 كف عضو ذا هوحعم نا ىلع ىلواا لاق تاه 0 0 اهرد نيس. 0 ىلا ثحرف الام

 رشيقالا لاقو اهرد نا هاطعاف ماد“

 ادكحر ذاع دق نءالف * ادئاصق ل يحرلا مويينتلأسو

 1 هنأ. 1 ن* 3 0 1 #* | اع ةباخال ايأب تحدحتقو

 هيلا ثعبف تايبالا هذه مثيهلا غابو هنبا ءاجت نع رشبقالا هفاخف ةطرششلا ىلع نايرعلا 8 ناكو

 لحجر بطخو ور< 3 لاق لعفو اهداف 1 0 هنأ نع كلا هلأ كو مهرد اي

 لا رم ءاح يف ىد 0 1 هيمي نعءعو 4 كلا لقأف 0 يف! م ارا تومرضد> ند

 لوي ع ٍّق تومرصضح ند لاق تا نم هل لاق امنع

 نسم تومرصح> ائيلاو » انناسدا 0 توهرضح :

 برعلا هللأ ىلا 1 تناوب 37 5500 ا درقلا ةوذا 0

 قب نع لجَر ينادح سعاشلا بلاط وبا لاق لاق ىنئادملا 0 نأ رع لعنب نسا (ينربخأ )

 دقلاَقف هيلع 0 ف يلصأال لاق اقف لصف ُثو لا قا اموي هلل وش رشقالا ةمع تعيضالاه لل

 (ريماغا ل نعال
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 5 كحق تلا 0 الو ريل نأ امإو ربطتأالو يبدأ نأ امإ نيتاص> نم ةلدخ يراتخاو يك“ 0

 3 ١ راج تب يف اموب برش 3 تندحو ا ) لاق ) ءوضو الاب لصف اذه ريغ نكي ملناف هللا

 : 0 اذه ينةسا و ريس هادانف هنود بانلا قاغف هب هيلع لحدا ريمآلا طرش نه 9 0 رس ءاحف : ريما

 ما 0 كيلا اودع احاف بالا يفيق اذه نكلو كم هلا كا م 1 تنأو

 د بابلا جراخ ند باسل يطرعثلاو نخل مذ : م اذس 4.3 بصو بقثلا 2 بصق نه ا

 منقل لاَقف زكس

 00 3 0 هايقسف * هيقسن نا 3 رك لاع

 أ ينئادملا بوبا فأن ع 0 1 انندحح لاك 0 تنعق نع قل كا نع 5 ( ىنريخا )

 3 8 رشقالا ءااق 0 زبر ا نب د نإ سف 0 يدع نك ميما نب بْنعق نع

 | ةثالثموبب لك يطع نأ نام لا نع 0 ةلمح اهديرأال لاقف مهرد ةنااثهاطعاف هنامربق سحأف

 5 نحل ها ةيادل اهردو هبارمشل اهردو ةفاماعل اهرد لءحيو هئم اهذحأب ناكف تك يح 0

 أ ءاطعأف ةثلاثلا هانأو كلذ لثم لعفو هاطعأف هلأسف ةيناثلا ءانأ مهاردلا تدفن املف نيراخخا توب

 | انيلع احار> اذه تاعح دق كناك كل اناال سل هل لاقف هلاسف ةعارلا هاناو كلذ لثم لعفو

 هارد

 ا

 جنا

 لوشب وهو فرصناف

 لعش ريذحال هاقلن 0 لوشإ #*»*لرل_#خ نإ كلا سيك 0

 لخي ىاقلاو نيءلاىمعاري>امو * اكسمم ىلقلاو نيعلا ىمعاكتيار
 لففا رثلا نم هف اهو هلع « اهلك هللآ ةضتلا تع مس ولف

 1 1 ات

 و نب دمح نع يزنعلا نءيدسالا نملاوبأ 0 ( هنم توحنل رس م 1 2 ول سيق لاق

 ا انيلع علطي 0 ان رد اولاَقف ىلعو نامعو ر4“و ركب نآَف ةفوكلا موق مح د لاق ةيواعم

 1 أ كانمكح دق ض رعم أب ا اولاقف ان 5 اورظن اضعبل 001 ناركسوهو مولع ا علطف

0101 

 لوش 0 م ةعاس تكف 2 اذاهف لاق

 قوس ىل رمي هللا نآف * موب لك اس تلاع اذا
 قيثولال بطلاب تكسمادقف *« اعيش ناثلابرب كرشأ ملو
 0 قيرطلا تانب نم ينعدو # ءافخ هب سيل قا اذهو

 1و ىرن فالآ را ل مع ةنبا را جيرو (ةفاعم نإ ١ دع لاق )

 | نيملا ناقهد وهو لغبلا قمار نبا قف ًاعش هوطعل 0 ا هو مرد فالا ةرعمع لع

 1 رشقالا لاقف قادصلا ءاظعاف هلاسق ا ناكو

 معو 2 يءوجملل ىدف * بابرلا رهه يموجلا ينافك

 مضألا دا وخلا كانأ نآو # سشاشملا بطر كنان تدهش

 0 نميف تيدرتام اذا #* محملا ع كلكم .كناو
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 مكحطاب ينتكلاو نوعرتو# * اعرق ىف نورا ردا
 تافأ ملو لوقلا اذه ينتيزلا كتيطعاف ىنتئجو كوطعي ملف كموق تلا كو يسوجملا هللاقف |

 نب :ةمركع ىلا ءاح مث لهج ينأ قوفو كولا عم كتلعج نا ىضرتماوا لا كشو د نما |

 5 هيف لاقف هطعإ ملف يميقلا بر

 همل اولاقف اما 3 ابا * اهرش نم ةعيبر لاش ا

 هول هد تلا ل 2 0 رعأل تاقف

 همركعيفسانايرياذامو * تايزهلا ةمركمل اولاقف

 همركم نم هيف اذ ريغ اش * هلام اكز اديع كي, ناف
 قي مف تقلغيّتح هبايثي ب 060 دشن يت>. رامح ةناحيف رشيقالا برشو ( يلكلا نبا لاق )

 إ
 ع

 مهللا لاَقف 1 دشني هن ل>ر رشهب اعدك هتاجالا تدبلا تناخ ىلا ني يف 00 يش هيلع

 الا ادع لق تر انللع عد ىف ىلا كع نجح را هل لاقف انيلع ظفحا و هيلع هدرا

 يننجال و هب برشتام يلطاف هذا ل و هاي هيلع درو راما" كحضف درلا را ومأف هذاا

 0 مشه هل لاقي لحرب رشقالا زاتحاو يلكلا ن هبا لاق #* كلذ دعب اهرتشأال اف كباش

 لاق ةئارلا هذه اف. كاق١اللاق نا كس تنا 4 لاقف هي اهدف ناركس وهو 2 رح نإ ورم ةطرش |

 لاق مل م الجرفس تاكأ '

١ 
0 

 ظ
 أ

 ا

 0 مولا 1 ف ىلصت 0000 ناد 32 5 مل ناف لاق م هنم كحضف

 ؛ 20 تاق نيملسملا ةالص ن ينالص ا ىلثا ديبلا

 نسل نوش ف ةرتاوم »* نا ىلوألاو رصعلا ةالمص

 نسح نوبت أهدعب عفش و * راو ندمشلال زك تيغم انعو

 سبب اذا ءاحضلاب كنل * ةالض امهقوا امدعو 1
 سدح قالذخالا ردكم كاذِف د ماشه ابا ةالصلا تيصحاا

 سأإ “م اوقألا كل هد ان ا سلف مال نا دوعل

 3 نسحلا نبا د ( ا (:ادِشا 0 ا انثريخادق ىل لاقو ماشه كدعضف لاق

 وهو ىرلا ىلع هلماع باب رسم نب ةبدتق ىلع لولس نب نم لجحر مدق لاقةديبع ينأ ن عءاديرد

 ةيتقل اهيدص ناكو ىو د ةريره نب ةدودح 1 ةمادق بأم || ىلع يلوي 0 .ىبراحملا ورم نا ىلعملا |

 طظرغ هيف امس ةدتق مستق ىلها يلا ير < لوسر ىلواس بر ل 0 كباس , هللاةف هيلع لخدف ا

 ماذد نب ساد سم يل وعدا ةستق لاقف همد انيرششقالا ناكو 2 3 ةدع>ن  ةمادق ناكو

 50 ف ةريخاب وهو ةددد 0 ةمادقيف ريف ل لاق 0 يندشنأ هل لاف ىعدف ئدمأللا

 رو يعرف ند نيدحلا كيس أن دحام ل نامدت بر
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 رد اهوفص طلاخح ملا امه وح ساكلا تيقس دق

 رصسلا رك ا( هانمت # ادعات لصف للص م تاق

 ركذلا قلاب ةقملا نردت * اك رصعلا عم روظلا نرق

 روسلانيب نمرثوكلا ارقو * اهؤرش اف رحفلا كرت

 0 شفخالا ( ينرب>ا ) مظا يدابلاو كلتب يذه ةبيتق هل لاق لح>و ىثرقلا ه>و نول ريغتف لاق

 يدشن ا رشقالل كلملا دع لاق لاق يممصالا نع يركسلا انثدح لاقنو ر> نب نسا نب دمم نع

 قنا 006 ُِق كنا

 بوطق ءانالا يف اهخأ هجول * هنوديهوا مود نميذقلاكيرت
 : ١ ند نييراشلا همت 1 ةدرو ساكلايف و تضف اد تيك

 | | دلالأا نا لاقل اير دل لت ود ارفشو تح ادقلو ,ضرعم ابأاي تاسحأ هل لاقث
 0 نع ء ياكلا ا 3 قحسا نب ةامج نع يل نسكلا ) ا ) اذهب كتفرعم كنم ىنييريل

 2 اي تعدل ساق مهم الجر يقأف هن وطعيف مهل 0 هل او 3 رشقالا ناك لاق دزالا ن 00

 ْ 0000 هنلا جام >اام ىل | ا هل 0 يف ىلا اهعفدو ةنالا ىلا ه>وتو اهذخاف مهرد

 0 هواءتحاف ك1 ند رم معانأ مث مود اهقاشا دلعل مهانأف مها ردلا 0

 ع هذه كتفرغ ل ا ةلاذخإ بحاصل اولاقف ددعل نم هءاحأ 4 ملا رظن كلاثلا 0 03 هان | املف

 1 بحاصدتعهل ج رفال هأرشي قالا ف هل هولاقام هلع رشق ءاحاماف مويلا تان : لانارشيالا 1

 || لوشأشنأ بارششلا هف ذذأ املف لعفق هيلا جاتحبا ام يل أ ةللاقو هبانث هللا حرطف نهرآألا ةباحلا
 ٍْ قاع رخال 2 مث # اسأك ينام ا ليلخاي

 >. هعم لزب 4 ءاقر هي

 اسانا و 2 اسانال * قع تو ّحااةف رغلاىفنا

 اسار روزلا . نوعفربال م د رس ارلاقتلاذوبرش

 || دعصف كيلا لزنت وأ انيلا دعصت نأاما هل اولاق مث مهتاهمأو مهب ب هودف رمشلا اذه هباحصأ عيس املف
 سس لاق ىاذملا ن ء قمتسملا سم وبأ يف ة”دح لاق هورهم نب نع ىلع نب نسكلا يل ) مهملا

 كلا كاف. نب مزخ نب نكا هدنعو ةديصقلا هدشناف هلا لخدو نأو سم ٠ 0 ؛ رشيقالا

 ١ 17 ورم را لاو رك دما تيبلاب باحات ترخ فوج نم نسح مالكللاو اذه نأ لامث

 1 امد كلخأ ال هللاو لاقو مهردلا فلالا هنم ذخافدمتع ثعب هلزنم ىلا ريشققالا راص املف هريخ

 1 الخ دودكزن كب 6 كل دعأو كلايغوك اون كودك لاق اذاما+ عنصتف لاق را اهب برششتو

 ْ 4 : هل لاقف رششب ىلع

 ل 1 ل ا * هءاطع نا ناورم ابا غلبأ
 || .ااتبو مهردلا بللالا هم عتب همم رضحم نا هتطرش يحاص صاف ريخلا هريخاف كلذ نمو لاق

 0 تداهم دناسع نأ ءدمت ن نب مش اه ( يتريخا ) مهحاصإ اع كلايعل موقن ن م مدح لاقو هيلا

 1 لاق مل 3 ًاذيبن اهنم ىرتشاف اهدنع لزنف ةمود 0 لاقي ةريلاب ةرامحنارشقألا ره لاق ةدسع نا
 ا

 ل

2 
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 ذو ا رخال لل لاب .,

 نت ةتوع بحب

 دس . ف طش
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 كلوش اثناف تاعفف حدملا كل 4 يت> بارشلا ىل يدودح

 مقتسم كفك ءلمرهساو + معتلا كلل ماد مودايالا

 1 مقس لجر ها هايلاح ضيرسالا ديدش

 مجر ناطيش هش خفنمرو 8# هن هدف تاق هيور

 نسما وب ) قر دعى ريساالو اذه نم نسحأ يف لق ام تلاقو ةراخلا هب ترسف لاق

 0 نإ ةلاضفنب كتاف اف ناك ناق ة 4 00 2-ككا 1 ب ء قحسا نإ داع ٠ نع يددالا

 ريبزلا ناب رد ىلا ضو, نأ ل انا ف ل 8 كلالذم ع ىلع فدا 0 0 اع 90

 هلو هنعاوقر هيو هيقل اذا انعصم اذه ناو هيلا مهدالب ماست و مهعاط قا را نسأ رعد 0

 ةدافولا هده قف رشكالا لوش

 كيرش نب ةلاضف نب كنافاي # دفاو ل :كف دوفولادفو

 نم لحرا ةفوكلا ىلو لق سح نإ ينادح لاق ير كلا نع شف الا نابلس نب ىلع( ينربخأ )

 رشقالا لاقف اهمع طقسف هت نم ةحردلا تريك ا ىلا ىلع اعلق فر طم هل لا نب

 رم رمي هرارق رقتسي ام * مككلم ريثملام مت ىنبا

 رينا رقتسي ةعزخ اوعداف 0 [تركتاراشا نأ

 نم لجر رم لاق ناند- لا نب مصاع ن نع د دا نع ديزم ندم (يقرطأ ا

 || ىلع مس ا ينب سلاح نم ساحم ىفوهو يد_الا رشقالاب ةظقي نب ةظيرق هل لاقي براحم

 لاَقؤ ارومخمناكو ا اا اي اذه نم 50 هل لاق افراع هب ناكو رش ةيقالا

 اركذ هل قيطي نأ الاقع ايعأو *« همسا رك 0 سانا ل
 نع .ردقا نأ نم. هظعأ هيسزو همسا لاقف لوقت "يش ى 0 اقو موقلا كحضف لاق
 تاه اولاق اد_غ هتيمسو مويلا هتيسأ م مكش ناو ادغ هتيسأو 0 م ماش ناف موب يف اهر 9

 هللا و تق كح م لاقف ةغش نا ني 3 5 لحر لاقف ةظيرق لاقف موي لا

 لاف ًاسعاش ناكوهلوق ةظل رق غلبف أ وق أ ُك 0 نيح 0 يناقثأ دقلو تيضا

 * 2" قيلطتايرخ لاب هنكلو * ١ ىتلانعليقت ركش 2
 قيم رغ تنكرام اذا كاذك 8# ىرتنا رديف د2

 قيدص كيلاهبدهب لحأالا ى :>ح * اطاخاق رص ءايهصلا ن 0

 ١ اقف -هباساف لايذلا نأ ىنكي ناكو يبراحلا لوق رشبقالا غلبف

 قي رط تارهاعلا توب يف هل * ةلاون ينمو
 0 ,ر ئازر كلذو © املقم ربل سعات ريعر خلل ايأ

 قيهشو ةر هز امم سفنلا يفف * تمناو ايحت مدام اهرشاس

 ةليل عمس دشرلا نأ يغلب لاق ةمسش .نب رع |[ لاق يعيش ملأ سنوي نب ليبمسا( قرا

 يذل الحر

 د
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 جرم اومالسالاامودن 6 # يو رعد ركنا

 جرم افرص ييتاع اهب ينشأ نت او كرم اهرك ابأ دقؤ

 جنغ اموص يف تعجر اذا اه # ةيلغم ينأر ىلع موش دقو

 جزها ةضورلا بايذ نطي مك * ةقنخو اناحأ توصلا عفرتو

 : || كتوس نسح ينيجعأ .اماذ عرتال لاقف دعري وهو لجرلاب هءاج نم توصلا رثأ يف هجوف لاق
 | لوح ر 2 اذهو ددلا ترش نق تم دق انأو الا رعمتلا ادهن تتضتام نيئمؤملا ريغ هللاو لاقف

 )00 دأب هيف يناو هللا ةيشخ لاق هكرت ىلع كلم امو ديشرلا هل لاقف ذيبتلا نم هتبوت يف رشنقالا
 1 ١ ْ ناسط نب ديز لاق 5 نيئمؤملا

 اف كودو ىذا لعلا# ةعرم ءارفض :ةزئاق 0
 بصعلارتفمار وطو ماظعلا يقوي # هي رش ناح ارك تارشلا نع

 بسح ىلع يرزب نأةريشعاايفو * يبدع نأ | يكلم فاخأ 0

 : مهرمأو هداعتساو نيئغملا راذحاب سعأو هداعاف 0 دعاف رعأ تريح امو 20 0 هل لام

 | ا ليسا و "5 اذكف امايأ ةيشرلا تاوض ناكو فرصناو لير وجو دك هع كا

 1 تان ا هل ىنقتلا 000 فار ءش يف امدجوو رشفالا تانالا ل ربا اذه: ف ةش نب رمح نع

 أ عاقل نك لاق نديحي, نب دما نع دعي 0 انثدح لاق ناملس ن :ي نع ( 00 ( يارعشلا قى :

 || نك مو ماشلا ركع لاتقل هموق عم رشفالا 0 دق ةعربر يأ ن , هللا دنع نب ثرحلا وهو

 | دنع يراوت نينق اه لاقي ةيرقل لصوف اروس رسجح ربع املق رامح ىلع جرن سرف رشق الا: َدْنَع

 || لف نأ ىلا رحفشوأ هنع برشيو كانه هقفني لعخو هرامح عابق روحفللهتحوز زربي يلعب راح

 ا كلذ يف لاقو شيلا

 هلها يراوْلا رصملان:تحرخ

 اراك رع ماعلا لها يحمل
 ةلا_ امف سيل سرب نكلو

 لعح الو باستحأ اهف ةبدن الب

 00 ل دخ فس اللب اهاقع
 لصتلا عمد نافع حدو

 لعفلا نم 8 اولا و

 ىلها ىلع ةا زغلا ماست تملسو
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 #* دحأ مو عابقلا ص هب ىنامح
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 لذي ىلع عام اذ وا سرف ىلع * ابك ار مث يرا نا يىلعل تلقو
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 )0غ( قيراالا ءاوفازقاوقل و »+ بشن ند تءمح 5 2 يل ذأ

 لقت هفو لاق ياشولا نع ردم :ءلا ل ىداولا ردمعل هيقو ور< نع زصتفلاب 6 نين ءاكلا

 اهوا ةليوط رشيقاللةديصق نمروك ذملا ءانغلا اذهواعيمج مكحو رمعو نينح ىلابسذي لوا
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 فس
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 د5 هبسلو ةربرغلا نبا رابخا 7

 لاقومالسالاو ةيلهاخلا كردأ مرضخم وهو هما ةزيرغلاو لثمن ىيدحا ىميتلاةريرتا
 ناقلاطلاب هونأو سباح نب عرقالا اهانغ ةازغ ىف ةريرغلا نبا هلوّدب ر 2 اذهو اءيمف دعا
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 اظيااصو م.طق ل قيكسللو انْ ةبارق 9 وه ل-م>ح الب يعررو

 اهلاعفو امعس ءيدملا ءاز> ةلماللم 3 و انامش هللا يرح ن

 | ماالض فرع فورعملان 2 زدحملو هك قار 0 و 0 5 ا نأ

 اهلاهف بورألا يف :كلام كفن ادب اذا 6 ب را ران تدقوأ|

 أه ريعس 6-5 ب رخلا ام اذا 3 1

 اورواعت قى 0 نيك 0

 ا_هيلاالد يقرمتملا علف ناكو

 *  اهلالحاوزنضناو اهءراحم

*# 

 د

2# 

3 

0 

 اهاال_>ح تقلأ ث.ح ناهم يبق د رظنم 0 اندر دقو تا

 نب

 د

0 

 مة لك نيع ير يت>و الاحو اذن يرقع فحاز» *

 كس وص 3
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 نن ليمفلل الو لاف 41 نك دل نع دب رم نإ دع 00 و قسا نع يديرلا لسا
 سانلايأروهي دينيب لثم ملف ةئثم هلدعيف ربخلاف رع نكي ملو ريضنلا وبأ هيلع دفوف دواوم ىحي
 الاحنرا لاق اءاظنو ارثن هنؤنم
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 ةضلهف لامالا ظل
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 تلق اعاو ريمآلا غل ؛ م لوالا تيبلا تلق اش كلذ ىلعو

 كمرب لا نم دوجلا ميسن تدجو /* يزلا 0 دادغب نمتنلا ا. ظ

 نع رامع نبا ( ىنريخا ) مهرد ففلا نيثالثب هل سعأو كحزامالكيع ترا اع 0 لاقف
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 , كاياو كياو # معي نأب كيف كالومرمشيامو « كاوها هللاو انا

 وبا ناك لاق ليهسينانءيجلطلا رامع نبأ ( انثدح )يءاشطا نع رصنلاب لمر قراملا نب ىلعل هيف
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 تلاق هاياكمبأ ينكلو ايباحح هب يسفن بيطتاللاقف ريضتلا اي توصلا اذه ىلع حرطا ةموتكم اه
 تلاقو اههجو تطفف ناورمتا دخلا عدا هك ينك ان لاق هلام تأر امو كلوا هلاك شار لات مك
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 دّحوتلاب . داحالا يفر

 ديالا يوقلاةيمم نم رصاو

 ديتع بيسو لجاع يرق اذ

 دو .اثادإ "تسل - دانأب

 ذي ملل + فا ييسسملا حيفا

 دوك روق تدرو نأ نيح

 06 تفل ايد فرب وح

 دوق مهاوس يف ءادوق ىهو
 دوذصلا ةريهظلا رح تح

 دكمدج اما دس لوغ

 ديدكحالاب اهرم ,تامددم

 دعصلاب اهلحر قا ا

 دعم ديم تفاتم لذات 6 اع دما يربي "عسا

 كلي تكلا 7 فيعضلا فاؤال * ىحضأف صاصقلا يف لدعلا لذي

 داتا ىردو رضالا ب نه

 يف باقلاك وهف
 اا # خب خب ةديلولاوناو م ناب

 داود تاون دير

 ديدعلاو اههذدلح رم لمع طتشاو < ايد ماو ا

5 
 را
 ديهزلا ريغ دخأ 9

 دووهشملا ا ف ناهرل #* دحم ةباغ 0 سانلا يرد ول

 ديلتو فراط سانلا ىلع د# جلا نم نيشباسإ مهالعل

 « الا لا يأ
 د

 ريع 5 ا

 7 يف! ند أرمشعم هللا 01 ١

 نإ راح كوله 51 حداق

 ءايحو ددوسو دقر لها

 مرحت نم راوخا نوربو

 ليبق دولخلا لا دحمي ول

3# 

03 

# 

 هللا

0 

 *» نو وهو كوبا 0 ديع

 *# يجيش ك.عوقدالا يدج مت

 د تاحع تا انك كان لاق

 هر الان يروم نأ

 ليلامو
 دواحلا اد را: كنع ةاقع ن

 دوحسلاب مليا نويحيو م
 دوعوللاو د_.عولا ءاقوو

 ديحوب مهيف راخلا اف

 دوالاب متزف ناو ص لب

 دونما برو يرولا مامأ|ي

 كح علا ناك ند كيدانمال

 دوما ميركلا كنحولا
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 دود>ح ريسغ باوذدلل ىئقلت »* ىلدم كالثم باو يناف

 دودحملا دوال ند حل # دو» تويح نم دحلا اذ: نأ

 دولمملا كلط ك2 هنوك د يجرب ريا نم "”ىرم مابسحبو

 هنرك ذام ىلع 6 ترصتقا ةليوط ةديصق يو

 تس مح

 "|| يف اهلق هناف روكذملا ءانغلا اف يتلا يو #* اهؤاذقأ الاد كنيع لابام * اهوأ ىتلا هتديصق امأو
 1 لوَش ايفو ممل تدك ممل ةنتفلا عوقوو م را ادع نع ينب ةلود |

 5 اهؤاسمو اهب بان اهحئابصف * ى.الابةريشملا رك ذاهداتعاو

 3 اهوا رع تقرخو نيودقلا انه + تفاقتق مه سمأ يف كيا كرش

 اهؤاحر ءاحرلا اذعفنيف اضعب * اهضعب بتاعي امو كانه تاظ
 ع انواطح !توغ اذا لقلت + اناكح ءاشلا ةقهرع الا
 1 اققاسد شاداز لسنا راع 8 ناصح نورك قرز لبس
 1 اعؤاق م نأ تيفح دقاق © اهي بقاع تسمأ مك اذف
 3 اعولش دزاعلا ناكس ءاهو * تعدو ما نأ لّؤَأ اذام

 7 اهؤاقا مخيال برح دوسأو * ىدلاوت وةسايسلاو ةسا /رلا لععأ
 0 اهؤايضمالظلا احد'يضي جرس #* اهؤ اىعأ مه ومع دالبلا تي

 : اهٌوافلح اه تيمح ةياوغل # تعباتتو تعدو ةيما نكاث

 37 عكار اظح درالا و اهرعأ ةلرلا نع نعول
 31 اهؤالخو مهرودكحيمادرف * مهنالخ تيقب نا ةيابلا نمو

 اعراس ايلا لن لع اع ابنا ةريقملا برخ ىلع قط
 اهؤاغوغ اهناطلس ىلع يخي * يتلانع ىوغلا يبت يمن اله
 1 اهؤامد مولكلا ىمدت اذا اف * ةيرضم اهل مالحأو قل و

 5 اهؤاكذو اهدوقو راث بثنو * اهني دقوت برحلا ثا ل

 3 اهؤاعددالبلا فيمن جاورو © ةوعد نءيهملا كللاب تعتو
 اهؤاجحر اهراي اهرايخب ه اع عمجيو اهنفلا دري
 اهوان دع نا 1 ىمحو #* قوعد ةيمأ يف يبر باحأف

 ا ل لاو نرخ« رتل < طوس ع أوف

 اعستم هللا دالب يفيرأ دقو * ىتاخ ىنلاغ ىتاف ىنيرذ الهم
 اعدخ وأن اخ ناهلتنكتساالو *# امركينداز الا ىهدلا ينضعام

 لهر ةيولعل ءانغلاو عقتسم نب كلام نإ م هم حدك ةديصق ند ىركشنلا دك يلا ءشلا |

 ] رلطس وب
1-0 



00 

 م هبسنو ةدلك يبأ رابخأ جد

 مغنب مسج نإ ىدع نب بديح نب ةحاسم نإ هللأ كينع لإ رجح نإ 0 ب كينغ نب دك

 هرعشناوبد ةلاح ىف هرب يريخا 0 جاجحلا هإّثقف نا 3 0 6 نع ناكو ةفوكلا ىف ١

 هب ينريخاو تادح نب لدم ين دح لاق هللأ دم 2 0 ينثدح لاقي اع ا رق ىديزيلاس ارعلا ن 0

 1 ناك لاق يبارعالا 2 ع يركشلا - كك 01 5 ّاظأ شفخالا ناما م نت لع

 يداطا نب دادش نب هللا ديع ةعم ثعلو هثعل هنا > جاححلاب 0 /| نا نم 20-5 ةداككأ

 جرذ مثموثاك م ا هنن ا ةنم 0 نا مرق 1 بلاط ينأ نب رفعح نب هللا دنع ىلإ ىلا

 عضو ودسأرب جاجحلا يأ 8 انجاحملا ىلع م ع نا || دع ند 2< ناك ثعش الا نبا عم كلذ كعل

 هب تينأ تح 0 نال اذه يف هتعدوأ رس نه 6 لاق مث اليوط هب هيلا رظن ةبالبإ ند '

 مسلسل مدشنأ 9 ةفوكلا لهأ ىلع لقأ مث نيفصلا نب ةدلك نا جرح ا ناك املف اعوطقم

 امف لوش ىتلا هتديصق

 او لا بالكلا الا نك الو نب أن ريغ نيكس تايري وحال لف

 حرا ول افوم لاو ىراصن احامر 8 أهدت 9 ةيشخ ائيلع نيكي

 او | ا 00 يبأتو »* مهم ني نك »*

 حتاشولاو اربلا ودب نأ نورا منكو رار كلا اقيدانو

 حطاونلا نورقلا انمكعردا اذا »+ 6 اا ىلع ودعلل و 0 ا

 حك انما هيلع تزع بزعالو # ةلايل رئاغ مكنم راغاق

 مط تدبو ل 0 َْط 3 م أودشف اور او تامالا هده مدشنأ املف لاق ظ

 ىد 4م ون هم َ سانلا لتشإ نك هل راد تناكف اوتينو اوءحارتف مآشلا لهأب حاصو جالا ظ

 انيفهللا ا دقلو وفعلا ْى ا ا بدلا ٍِق أناسا كف نك د جاححاب هللاو لحر هب 4

 باقرلا برضو اورفك نيذلا م قل اذاف كوش لات هللا نال لاو كليو ف هل لاَقؤ هتمطأ امو ١

 تليق دقو اه رازوأ تاجا ع ن> ءادؤ 53 دعل امل قابولا اودشف 2 أ اذا ظ ْ

 مالكلا ادي الأ كل لوا لاَقف نما 7 لاق مل 0 لتشت الو ا دا كزواحم 0_ تأ ْ

 ىنارعالا نبا لاق بيبح نبا لاق ًامرمحت نانا و فيسلا عقرب ىدان مث تقولا اذه لبق كنم' |

 هج رس ىلع ل هاذ ير ضرح ل ىلع ضرردام هنالك 5 0 0 جاححلا 3 ينغابف ||

 هل اولاقف هيلا نور سانلاو هو حاسو هعض وف هلي وأ رمم عز مث ثعشالا نال ركسع 8 ْ

 هووح٠ ثق 0 هوك ريش 3 أ الا اذه كف ه ماعق دوو مكلك لاق لمعفلا اذحام ا :-أ كليو كالأم أ

 داو مهمدق وهو ماسنأ ف يلع اولمحو

 ادعم 6 جاحم> اي كلام »* اظرف انءاح 0



0 

 أ كاني نش 0 وأ نب ادد فوسلاب ني

 وبا لاو ) لاق ( هرموس د هللا نأ الول نوءضعضصتدب دئموب مأشلا 1 داك دقل هللاوف

 ذعموةدلك

 انيقل ا داؤفلا مغايو »* -- ىلزءايو ىنط ابا

 انزلاو لقولطا انلعو © امه ايدلاو نددلا انكر

 ائيلب اذا ءالبلل ريصتف * نيد لها سانأ انكاف
 انيد جرت مل ناو اهعنمتف * ايند لقا اناا انكألو

 ا رعشالا ويرقلا طامناو د كع ماغلعأ انرود 0 كر

 ماقعقل عم ةدلك وأ ناكو بديح 0 لاق

 هبف لاف هب

 | 4 3 ام . ضد هم رمذق ناتسحيمل ”ئارقملا كود نب

 الاز كك نعةرامالا لطظ اذا * اوس عأو كلو 5 يت

 الامح مهديزي 0 ين يلو كا رتعارو

 : الاطكياعريصقلال يالا اذا # مهف فالسالارك ذنكانه

 ا احول زع اماف ةعب مم ءامسلا ىلا ترظن اذا لاق ريصقلا لدللا ىلع لوطل | يتم عاقمقلا هل لاف 1

 5 هي ا ردح ىذلا هللاو اذهلاقف نجسلاعيبرت ردقب الا ءامسلا ىريالوه اذاف رظنف ةلبل 3 ب 3

 هاقلتف هيلا جر اء ةدلك يبأ ثكم ناكو ناتسدء_س كلام نب عمسم .ىلوو (لاق) :دكدا

 ظ اهلوأ ىلا هتديصقب هحدمو

 امجر اهامح نم اها الصو تيلو *# اعطقنا اهانحىسءأو داعس تناب

 امطق اههدحو نم سفنااتراطف * ةحزان ءاروز ةبرغ اهب تطش

 ام عجاه ام اذا داقرلا انكي تاذانا نمل توفي
 اعدصناف ردصلا حين وك ادقو # هب شيعت حور نم يش تم

 اعنم نم تدنغاام كمول لبقو .يتاذاع تافام ىلع مولت تدغ

 نى

 د

2# 

3 

** 

 اعستم هللا دالب يف يرادقو * يتا> ىلا يناف فرد راو

 اعشام لاملا ريخو هلالا بيس * هفلخا تقفنا امو ديلت يرحم

 اعدح وانا نادل تتكتسا الو * امرك ىنداز الا نهدلا ىنضعام
 آل داححم تالملا لع نالثالو
 #* نا يذوع نم نالت هالو

 د

2 

«* 

 ان

 هتافغ تنبلا بر لاا الو

 املا رع اع اذا تامانلا يف
 اعضخح وا نال اهم زمغملا اذا

 اعئمصام تاف ”ىشل لوقا الو

 1 اعذق مهلاوقا ىف هللا لمجي م
 0 أعرن مهفأر طا نم كسلا رمصعي ول

 000 7 انتطمتنو انالخا سانلا مركأل
 0 تراسل لع نطل
 ماو قع غم . باهش ىفب



 (ة١٠٠ا) ش ْ 5 0

 كلام نب عمسم ىفوتمث لاق هيتكم ناكو نيكتشان هالوو هاسكو هلمحو كلام نب عمسم هلصوق لاق |

 هيئنرب ةداك وبا لاقف ناتسحس |

 فلخ كلامىف عمسمنم ناكدق * ةبزعتو أسأت سفنال لوقا 1
 اوفلتحاوماوفالاب بئاونايدحإ * تلزت اذا اوعدن نمريخلا عمسماي

 قفلطتلا ف رشتنللا نيائر زو +13 مع دال قارعل اهيا

 قفرطاونافك الآ كياغذاك كم *« ةنماكب ريعملا تحي قودلا كلا

 فلتلاكب -يدوأ ال ةوح لذيو * ةدسوم رس ا كرد
 فعلا دوما لإ حس 4م ردحللاو #2 هب ودعلا يعرب يذلا تايكلاك 5 ١

 اخأ ي- هولا 5 دب نب طياسنب قيقش مداني دلك ىلإ ناك لاق ينارعألا نيو عاسدبدح نا لاا

 مولع لفطتب ناكو اضغيم ها القت ناكو طرا ل ةبا 3 هل لاش أ اءبل ناكو طياس نب ماطس ا

 ١ ةدلك وبأ هيفلاقف مهيذويو
 ليقثلا ةيلعس لثم ضغباو * اقيقش انسذاذل ىلع يحا ْ

 للف اوبرش اذا هلفاوت * دوم ا الا ىلع و هل 1

 ةريثك اناطع ةيلع ا نا دق ىبد هن ريشع ف كلام نب 0 فقرفو ينا علا ا رع بديح نبا لاق
 ةالك وب لاقف لعاو نت رك نول ا افحو م«رقو |

 اكئاضق ُّق ادماع انيلع 0 #2 يرشع نع مكثت ا 1 اذا أ

 اكئاودب اهؤاد ى 2 كرمز «لئاونب ركع كات اكناو

 اكعا وأ دلاث هه 5 2 ٍ #2 مكيلا ءارضلا ينعال كلازه

 اكئاطع ٠ نه ةغيص ائيلع 1 # ركشاو اموينياهذلاةلود ىسع

 هل لاه مدح نيءدخ ىلع كت و 0 و 0 2 قرفو هلدوو هاض رثؤ عمسم هيلا ثعبف لاق |

 ةعيبرنبةعمض ون ودو لئاون ركشب 0 4 طعن نب ناييشونب نالاهذلاف مزاهللا هلل شب مدخحو نالهذلا |[

 قدزرفلا لاق ةعبرن نك نبةرئعو 0-0 لحت 4 0 0 تاللا م هيلع نبك مزاهللاو ]

 مزاهللا يفوأ نياهذلا ىف ناكاذا < ليا نا ب را ل يضرأو :

 يفلخد . ةفيش> مو ةباكعنب ةياعل نب ل ينب مهوخا عم 1 نب سسك, وذ لخد دقو لاق |[ ظ

 منو رمصت يو ا 1 ثورمد: 0 واكو ذمزاد طسويف 4م ايلا مموق نع موعاطقنال اذه ٠ نك 0 ظ

 0 0 0 رباك م 4 8 0 ىف 8 فم >> فب 3 ناانلا 0 -_ ءاح عَ

 00 ف كلذدعلب 00 1 0

 رزفلاو ناليع سيق سق نيب يوس٠# ةداس لح :ناكانابأ انو :

 * نهدلا ىلع فويسلا انفلاحو انثا * اهلك ةريشعلا انع تان املف 1

 1 ىلع فودسلا ا نحي الو انذ ةعقو 4 ف كاعل انتماسأ ف



 دا دعس"ىب نم فيس هل لاقي راج ناتسجم ب ةدلك ىنالناك لاق يبا عالا نبا نع بيبح نبا لاقو
 هود لاقف ةدلك يبأ ىلع دب 0 ا

 اعرزمو اداصح دعس ىنب لقأ #* سلا ف.سو فيس يوذل لق

 1 اعقو نحصأيحلاتارذعىللع * ةماضم راد نالمج مكناك
 3 اعيصاناكام قوف اهنم لواطت * ةزمناةسح -ىف ف. لاندقل

 1 قر جل اوان زلاباصأ

 اك را هش الو © هيل قدام رخل نوه الواف

 اعبلع: اهلع ضرب مو كوبأ 6 :ةزي نع نوكت نأ !هتذي م5
 ا ةذاذ#لل ينذملا ام اذا * ظلال ا زركلاناكم نآكو

 جخرلاوتسب ىلع نا سدس ىو نيح دب وس نإ عاقم هلآ ادق ةدلك و بأ ناك بيبح نبا لاق )

 دلك 0 هيلا بتكف هددّمي هيلا عاقعقلا بتكو مهعم ا عاقعقلاب سانلا فحراف

 اذا ركب هل تلتف *« هيك ريغ يف عاقعقلا يدد

 اشعشملا بارعشلا تت ةرسس هل *

 يد َر يح همر

 سرولا عمنارفعزاا اهماع هر « اني كلاذا 5 ناو اك
 01 ةيلئرولاو انقل ام اذا < انه ود ىحايدلا جباصت - ير
 سحالاب حراويلا ريط مكل يرحنو »« انا ترح تاحاسلا دوعسلا كانه

 01 ىلا تلق دف موب كنك 8 ىدم نكالا عاقمتاب تنأامو
 000002 نقالاو راطم ه8 كلا يريد دريدلا لاغت نطأ
 05 الو ةافلازومعم رع هب * ترم نا: كلاي: لاسلاانف»الاو

 سللاو ةنالا لل- 3 مكلامع و * ةيقب ريخويف 1 انلامعف *

 0 اانا نم شت نع 0 الو 8 :داوهلع ورمس يلامو
 3 اان 55 ناك نافرظنا لاقو ةداك نأ ىلا لوسر, هو عاقمقلا يلا ةديصقلا ةذه تونا املف لاق

 ةدلكوبأ ناكو 0 الو هلزعت الو هلمع ىلع هررقاف ليللاب هتك ناك ناو هلزعاف ةادغلاب تاتكلا

 الل كلاودهش ماوقأب هانأف كلذ ىلع ةئيلا هلأسف ىنملاب الا هتبتك ام هّللاو كوسرال لاقف بارش بحاص
 3 هنن روصق نم 000 لآ سوا ل نب( لق ) هلع فوضت او هزمع ىلع هرئاق لاق
 لوي ادناف رصقلا لع ن ه'فرشت هتنبا ىارف نيتاهدلا نم ل>را

 انبصم داؤفلل لدلا نسح مث ردب ايلا يذ رصقلا يف نا

 ابينم لقتسا اذا دنر حر * هنم جراب قولا اعلد

 انو دارا نم اع ورد لاو فراطملا ورا نسا < 8
 اال اا ا ج افك ررتف نتللا تب

 نإ( لا ) كلذ دنب :رغشيف هتلبا ا نا هلاسو هربو هل ىدهاف 0 00 ٠ كلذ غابف

 هدا ىددف / 5-57
3 2 0 
 ان ةاضشسفلا كي رك 1. >1

 / ُ ةزاتسومم هل نم ةعنم 0 اورد مم هموش فوق ةالولا صعب ند ع ةدلك ابأ قلو تريح



 ى رابح نيس ني . يضخ ين

 فتاحف

 0 5 را نب ريمأ اي كلام نب عمسماب لودص لعا كلا ناطاسال
 00 # يموقةأرس تيار نا انو

 ورَقلا كالت رمعم ريقو * ريغأ يدوس تفهم

 ظ نما نب ماك لاقت 0 0 اقل ولاا عرءافر عيمج ييباف الاق

 0 مالا دايز لوي هيفو اداوح اديس ناكو ركشب ينب نه ل>ر

 لاح لك ىلع نه ركن هيو + كاشي اكله 9 الوا :

 , ةدلكو بأ هانع يذلا رهعمو ةيواعم ماأ ىف ناسار ارذ ىلع ايلاو أ نب ريم ناك يلا عالا نإ لاق

 "”كلواعم 0 تلاقو هحورا نأ تاق بوص تك ةعم 1 اط لاش لم ىنب مة 2 نفد

 كالذيف ةدوأ لاَقؤ هريع تح و رو رض هتف الا أ 0 .ش ىبلتالو كلام ليزا ريقف

 تيس وش
 الام كل يرام ةنياخ تالاف اسس ةءاس لا

 الاقالا ىلا قر 0 م ركن عي اخ اييملاع ىدوأ

 الاطب الا لاح ا مو حفسلاب * ىفقاوم تانهِش و كدجو فا

 الاول / اذا 2 عاا# امداخ ىف كفار و

 يرام ديس اكلق ىي نإ لعداك ند ناجل نع يلعسولاب ليقث ين" ىلدوملا مهاربال ءانغلا
 0 نارز.لا اه لاش تدسإ ىرذ نم هب رق 2 0 دك ذا يدقاولا بحاص دءس نبور#و'

ٌ 

 1 لاقو )اهرم ا اا ساكو كان ملل عرس را ناكوميرص كَ تعا 3 هلمح 6 0 نب ناهس ار

 0 ناكو طرعضف لود اما اقذا نو ربشل و 5و2 هعام يف ا ناحوصنب ورم

 م 2 ةبرعض اذه هساحم 0 ذال نم نيرضال لاقوهف.س لسفهنم موقلا كحاضتق نطبلا

 ا دنع نأ تت دق هل لاَ ناحوص كب ورة ربع امي اوطرخ ا كان ف مكل 2: ع كا

 | ردشالف ىو" يد ا | م حصش 00 للا ال لاق تاوسف ةرثشعاشدب 1 طرضنالا مقلا |

 500 كلذ'يف ةدك وبا لاقو ك2 00
 نيكلتو رادد ىم ددسن الط ط رض نا ر زي ابةطرض : هك

 نينطو عطاس ناخد رودي * 1 ةطرضوا فيس ىلاالا 3

 يشب هنم رفظي للف هايا هت تلاطو يركشبلا ةدلك ونا لو ناحوض نيورعلو

 اناحوصنور مابك ءوقب قطا * هل تاق مث انامز ار تيحاص

 اناكيذلا ناك دقف تعز> إو *# ةمركم ربصلا ناف تربص ناف

 هيف لاقف ركشي ينبام مجالا اذايز نأ: ةدلك نأ غاب لاق حلاص بأ. ىثذحو ( دعس نبأ |

 ا وذا زعتر شرخ 1 الو دايزاب ركشي جبن ال
 لوعألا كنب نم رك اوربا «. اوله ام اذا يبا معاو
 لفحح شيب مكحبصت ىتح * بن مل ىلعملا ينب معز الول

 ( ريما لا ناعألا 01



)١٠١( 

 ناهس دف لكي نيرعلا دسأ * مج أكو مظاخر ءارضلا ثم
 لكحل رو لاننرلا دنع © | ردتاذ كت الو نا حاف

 '4-0 اسواق ناكو ةدلك ينال اقيدص يركلا دئرم نب ورمي نب ناهلس ناك ( بريح نبا لاقو )

 50 هيفو هركناف هغلب ؟ ىثل مزاح نبا هلّقو

 ب ةارَس ند : ارسهاسع © ارز اخ اداب سع تنك اذا
2 

 ردصلا حرش دوحلابا دجام دمحم #* |سعاع ناماس ايلعلا اذ دعت الف

 ال ةيطرنإ ب دنع .اهيارعروو ١# يذلا لدين هيلع لع اعرالا

 رفولاب دوال ءرملا وعدو ماكزلا اهحير بهذي كسملاك ةقتعم

 ركيلا نم مالا .دام اك ديف © احترم اهم نساكلا يناس كزتتو
 را يا لث» ءاملاب تحزم اذا * اهابح وزني كيدلا نيك حولت

 ردشلاب قرهع لظ اعد الع _# ديم لا: نم تمدان اذا:كلتق

 اندر هلو هلو 1 2 تاع م اعزكم ا ريوطو : تارا كفي
 ”لاورمملا فورا ل ناردع اهدتع هدا لهل ال نأ دونت

 الو شير انا انه ىلأع * دنس نب ويرمع نب ناملس ناو
 رتيلاب برا يفلاطب الا الط برضو * العلا انتباو يدنلا لذب. هتمهف
 رجفلا حضو ىلا ليلاجدام اذا * ةماد» و كسا مالا قو

 نورئؤ اعيمح سانلا نأ يريةهنكل دمعت اقوى 1 ينا لاق تابالا هذه ناملس تغلب اماف لاق |

 ديوس 5 هلآ حو هيلارذتعاف هانأف ةداك انأ لاو غلب اواعرقب 6 [سوردفو 3 اهرؤي 37 انهصلا

 نبا لاقو ) هرذعلءقو ردت ا انا ها كل كدب هو. كاذب تسلغ دقلاق ءانكسو ةعركم ام كالدب

 را هلا اع ر كنان هتاعفأ اال لاقو هابأ هطعي 8 6 يثاقرلا رذنملا نب نيصحلا تكفا لاي تيديح

 هودعمب ةداك وبا لاقف

 نيصخلا سارت قرافالسدنلا * هسمش تعلط سؤب موباي

 ندلا دك فورعلا نكد © الكعا ل زب مل انيصح نا

 هبيحي لاقف ةدلك يبا لوق نيصحلا غاذف

 لكمال رواج ماس ها + هدفا نه ةدلك وبا ضع

 نيتعش اذل> املاك فقعا # هسار ايشاغ اليوط ارظب

 اضرا نيصح 2 ةدلكوبا لاقو

 هدم ريغ ناماسا ابا كلا * :ىجاح دتسا : موي -ينآ .كرمعل
 دغ يف ثيداحالا تب فئاخالو * هرض نم كا 0 الف

 0 د ل لا نلطارع + اهوا ىب تفلح ًاناثثا
 ملو قاحاحب تمقل # رذنم نب نيصح ايارح تنك /

 00 آذآ آآآآأ]1 011|0 0001575 ذة ذة د ةيءة7

 ضمت اا انيكلا كاوا تاور

 از نمل ا ها لدن ل لا ا ابا ست  اا

 0717 3 تع لع هكعنننم 6
 : ل
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 دلقلا ريغ :عافلا ريصق تثكو #1 يح -رطاو يرقلاف ومب نتجت
 ديسلا ”لدتسملا قبالي مؤللا نم ** هلل ”العأ تنك دقام ددسن 1و

 لاقف رذنم نب نيصحلا هناجط لتقلاب هوددمت شاقر ينب نأ ةداكابأ غابف لاق |

 ليل اىف ضرالا ىلع ىئاقر لكو * ىنثيلو شاقر اله> ىدد

 لولا نم زلا.ىقفيضاالحب نسف ه,ت مر مأ تسأو نيصح تسابق

 #* مهعحو اشاقر كرتأ مانأ ناو لذفا نم تا وبلا طوب لع كذا

 لزالاو ص ايفداوزالابليخابم * ينل ندعم يجالا طث ىصخلا ماظع

 لبولاو ةّجدلا ف بالكلا لاظع *. اولظاعت نهد ءارض'اونما اذا

 0-0 اهاجام ب ردت رطخ اذا د 3 يدل 0 0

 0 ةناقهد 8 0 قع 05 هربا نع ايفل ورم ينأ نب 0 نأ

 مف 20 اعاد اهدنغ نوكر اهلا

 ههحو ةنس ردا ناك عا

 موا َُك بحاص امنعزانو

 مو عرفو فاو لفك هل

 هد قاور ءاملاخلا احد ؟ يضل

 جمدم نكملاو نيقطاك نايد:و

 قطنمو ايط هللا هاوط نطبو

 ترداغو ىدعصلاو ياليت 3

 ينا> ليللا اذا ىذها ع تدبأ

 قجحهمنايندلا يموق غابم نمث

 لظم ليالاو لدللا هنع باو

 مظنم رد قس هلع ديحو

 0 , اهران يدا وذ ىف ىلا

 لكتأ ف 0 0-5 عجصأو

 وا الأ 0 نمل 0 .

 نب

 ني

 نب

2# 

 اقم وةحلاب طير فدرو محو *

 نب

*« 

#*# 

#* 

 متم ناع م 7 ابا ىباقو * اهدوب ىلع تنض اطا اث

 تت رسفف هريسفت نع تلاس: وعفلا"اهقلب انلل
 نيريخالا نتنلا ندع ىلا: رقما مولا داع لاي ايت "ناد ا #:ةشس#ما اين طنب خف كغ ن نزو ىلا رف 3 7 0_0 5 5 : 5

 ني يدش ١ هل ت تدب نان اقام ا الك وأ ادبأ ةلك هلك نا معز م ةيناز 5 نأ ت تلاقف تيضغ 1

 انج أمف لاق مت انامز | 7 بذعو ا اع رده م همك ةناز اذا نأ يأ اذا يعور ََ

 اولا م هيف ناك لبي وْط * عدم دل يلف مح
 فى

 نامزلا بقع .ى 7 راو دشرب * الهح عايف لكس دصق 3

 اعلا ا لأ ند نت رجح نبأ مت :ءاوتوملا فاَخو

 نائعلا.. سلس 0 38 * احومح امزيعم ناك ا
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 كس سسسسسل2222ل2222222 لل 27_؟/؟ل ا” ”؟آ/9ييبتيبببببي 22020000 00بلبتبججججججلل77

 نآرقلا» فره ليلا ليوط * يحضأو هتويص دع علقأو
 نانا فرغ نما زوئلا لاني .* امكل ادبحم هللا وعدبو

 ةدلكوبأ هيف لاقف ءاسنلاب مهب بلهأا:نب ديزي ناك ةدينع وبأ لاق بيبح نبا لاق
 او نسا و لاو نوع 2 تموز و لل ءاملطظ تكرتعا اذا

 لال ةالمإلا اند ديرو ه0 هي ع ءا تلا راحو كاع
 نوح ةرحو لت في

1 1 

 ارا قلد ديا امانا هلا هت رواتنلاةراج جكماناو 6 00-77
 فلكر 1 لاق ترم نب ةداتقل سانلا اهاورو تايبالا تعاشف

 نمو ينكر دلاخ انأ

 انضعاتحبصاو ىنولا يدب ت اشف * ادعلا هنكانأ ديلا تلقز تنك ناق

 ايرتم عابسال اولش تييسماو © هللب لع الوم. تلزوالو

 اتش تنك نآوإ د دل ايا دج اينو .ايملا .لوق نعمت الف

 ايضغتلادمع ءادعالا ينااغ دل هديع نأ

 | لوش ثدح هبا 0 م ةداتو لاو 00 لدحر يأ ثمل حر لاق بينح نبأ لاقو

 لطابلا نما وللا ف در عن رك نم ةدلك ابا نا

 الو كاذعاو انغ دادزب

 011100 ١7 | 1 ز 1 02020 1212 ز2زذز2ة2ةز 2 ز2ةز زةزةز زة02 ا

: 4 

 ةننييسلرب نار

 لئاو ند ةورذلا يف ناكو

 لقاعلا لحارلا ندد سدو

# 

 نا

*# 

 لهاج يتف لك هفرعي # اب ريصب قطا: نع نع نم

*# 

# 
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 هشام : ومو 6 ولأ انعأ قيد

 1 نعد 1 شل 3 أ

 لبا“ نه باجي يتلا ىلا

 ا زحاعلا راد نحسلاو

 م يميو ناركس حبصي
 يدتغا ا لأ تاكرددت

 ل هل نثا نا سلا

 هن ةدلك وبألاقو
 0 ول تدق

 يح داى ع تعمل

 يما لعف كسشت تبأ 0

 ادب يت> مشلاب ىل تحف

 ادهاح كرتتال لقو دهحاف

 لطابلا نم قا ام فرعت

 لئاتلاو ةدحالاو مزحلاو

 نكح اذ عن ايف نع 00

7 

: : 
1 

) 1 
1 

3 

: 

 لقاع 0 ىد ”يرسأ 2 مش

 لبا .::نم 0 ةقايرد

 لطابلاب ناطبشال 5

 نتدكل رتشا ةريعو

 209 لكان نق وح ا ءاوغأ

 هزه ةوهقش ْ يناذعت

 امد ند رح اهار ولو

 د ا
59 

 امو ينعدو هرفو كضرىع نا ا ا ان 0 ا

 | ( لقاب ن 5 انغأ 0 يلايف نيل ب يرد ذاقاب د وومم ريغ اظح اذه لقاب نمقحأي هلوق 52

 ....... ١ ١... 2111 131 21 السلا 3151ه اس اولا
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 همتشو هيلع دبر عفهعدب ركشف لئاونب ركب نم هل نإ عم ب رشي ةدلكوبأ ناك بديح نبا لاق )

 كاذيف لاقو مان يف خخ ءاقسو ةدلكوبأ هلمتحاف

 0 5 ًامالك لاقو ىلا اذا ىعذت ناد 5

 رجحلاىذك ما ركلام وقلامدان امو

 ردا ىلع نحو تقاك ةاووع ا

 ةنن

 # هلهأو بارسشلاب ىماعو يراقو

 <15 مدل ل وللا حلت
 ريشنلا ةسط: ءاهضص لع نحو #١ يحاصوىندخ لوق ي تك نع

 هز ةححاحدح موق نم كناف © ةّسرع اهذح تلق ا املف

 * .ام.لثه برشاو: هتقسا تارا

 يردبامو لانو ىو قع * هاب راط كلا نأ تَهأَو

 رعشلا نم نف لكح يف هللش * ايحاص ناك ذا ناك ًاناسل كالو
 ةدلكوأ ناكلاق ناثدملا نيمصاع ن 3 1 نع ق>حسانب دانح اندج لاق هيدزم نادك (قرخ] ]

 رجفلاحضاو أدب يت -5 ا

 جرخ من اهب اك هن , نحر ةناح يفاهب برشق ثع يفرتست ىلا جرخ دق ير كلا

 ىلا لح رلا كالذ اهم تأ 2 ةدم اه ماقأف ك ءانه هتكم ناكو جخرلاو تس ىلا داعو كلذ دعب ا(

 ينا لاقو لجرلا عتتماف ابرسشيل بارسثلاب ادمن الك اف هرم ىلا هاد داب لسف مويتاذ رتستب همدان
 برش وهو ةداكوبا لاقفهلل | 0 دق

 ل يضاوملا 0 0 _ < ةليلو تعد ىل موب تو الأ

 ركشي نينارع نم ايحلا ميرك * ةمادم فالس يقسأ ب
 رفعملا عيرصلا لشن انكرتت 00 اهرمن يتح.حارلا برش ردات

 رقوتلا لوط تادب دق ت>حصاف * همعل ىلو دق صهد كلذف

 ريحتملا تاكام دقو بارشلا جم ت>بصاو املاح ينء>ارف

 رصف ةذعأ توس ناو تسلق #* هدفك كا قا ناوالكو

 نرسل يوتا مالا تش را اع معلايفو يوقتلا يف شك رأس
 َْى كفو رجلا رع ةذعن مو * يتوقو ىىلابتحاو ىلو> هللابو !

 ةداكيبأ كلام نب عمسم سملاق ين ءادملا ثيرعان د اخد لاقى ديزيلا سايعلا نبدمح (يفر ا

 ١ لوش ًامنأو هلال

 ًايبظ ىرتشا هنا هيع نم غلب ةعير نم لجحر لقاب ةديبع وبا لاق ديا نم لجر وه يناديملا لاق
 رشق ريع دححا دير ةنانبل علدو هيدي 1 ىلا تريشا مكب هل اولاقف موقب رث اهرد رشع ددحان

 ديزي همسأو تاعدولا وذ وه يباد_ملا لاق ( هقئيه نم قا ) لاقي اعاو هطبأ تى ناكو ىلا

 يرعن دح و نم ىدان لش ا ل ال 6 نإ سبق يف لأ نال نبأ ١

 هأ نادحولا ةوالل> نا او اف لاق هديك فد ليقف هل ورق
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 عقصملا ب رطخلاو دا ويطاتنا #2 عمسسمأي كلام نب 0

 #2 عنب كونأ ناك معن :ةصاق #

 كن اللاق دلع كلذ فاكودل لاقفغنا 0 ِكِنِم ليقنا هلاتهاس ااح ناكل>ر هللاقفا

 ْ هفلاقف ةدلك انآ ىطعل كلامنب عديم ناك يناييشلا ورع مالو عع صل ءوبأناك اكمنصي نا دا :

 داس امياونشاخ # ولو كوكردي ّى ل يمس

 قرف ةديدعر الو ءاقللا دنع *# مربيوقلا ثرال برملا يفتنأو

 0 اوقدص 5 و 2 كوددعل مارح اهل ماركلا يعي ىتلا لالخلا لك

 قرختم سانلا نامزو مهداسو * ةحلاص سانلا لاحو قارعلا دا

 ا راح دهن تاك كأي انرش: ثدحتتم الو 7-5 راخال ْ 2#

 ]| هنع بححب نأ غاز هلا تف دايوف هي هيظعي عمسم ناك اهل 00 عمسم نإ ؛لتاقم حدم مثلاق ْ

 1 نمح-قو هلل اهدق ا ىمعامو تاكبلا وكن و لان هثحو 5 ناسال تضرعت هلليقف |

 هو>م لاقف ةدلكاب اب هلوق نم كالذ من غايف هدهج دهجيلف هنم ناك |!

 لادتتي هناح ال ناحو عمسم أ حارقلا ءاملادفيض يرق

 003 لل ا كرا دعا » :نهاروغ يرتلا بطلا يار ايلف

 للطم ؟ ارق ة وجر نم © كالا ه لئاوز كتوملا ىعأ, يدانم

 لوح مكفيض سا ةيريرامج كلاق قريطلا نها عديع
 ل ل 1 مكب انامز * متكوفويضلا | ورةتنأب مفحو
 لي يرش تفيضلاو اوعرسف قو * ما للاب مكلاب اق
 لمحف المح ىلو اذا 1 # ىرشإ نيح ىرتقي يح مركيو

 لت ليا قيتال مهباروت © عمم ل اقعد رك يب اله

 اودحتق مكفايضأ مكنودو

 كاف كيم ا اود.صت الو

 ورك اذن اموب نايكرلا ىتتلاام اذا

 اومتا

 لجأ كلذف ميوساوو 0 *#

 ل نم لاثم ألا برمضل هب

 اولقديو 1 2 عضم ع ٍ د

 اولسوت ينأ ناي س مهفيضو #١ مث راح نا مهايبأ أو رقت "او

 ليم مين الإ مسيف امو * ,*ؤاور ممهفيضلا ىغموقلا مه

 لا نيح انهاو , رمهأ را ناكل د يئاكر تا ناسش يندب ولف

 د اهلك مراكملاب كا كتارا

 #* مواد هللا برتقال عمم ىنب

3 

 اولضفيو اوساوينأ ًاموي ردجأو
 لدفع ءاملا نم مكيداو اك الو

 لك يويرطا نا تانج اذا
 ببي

 انقلاو ضيبلابلاطبالا اوعدرت لف



 د هبسنو ةنولع رابخأ جم

 نينامع نمو هللا ن 7 نامع مه ءس نيدلا دغسلا نم هدح ناكو فيس نب هللا دبع نب ىلع 1

 زنا( دور هولتقف نيقايلا قي 0 موضع قتعاو هتمدخل 0 ةعاج مهنم قرتساو نافع |

 لوألا لوذلاو ا ىلوم تري لخا م هلا هلع 004 لصبال نمت وهو ةبذادرخ |

 بيطو حور ةفخ عم امدقتم راهو انس دريد اقم ناكو نحل"! نأ 26 3

 نيمالادمحل ينغو عربأ 0 ينعو ه>رخو هملع ىلصوملا مهاربأ ن ناكو رداون ةحالمو ةسلاحم

 هنا رح دنا هاف يح ناو ةريبب ةيدع .لضرلا قحتسا 0 -ر لك وتلا ماا ىلا شاع

 لهسملا# اودلاىبطاو ءالطلاب رشف ءالطو لهسم هك هيلا ثعبف هب وسام نبأ ىح يلا هاكشف بر

 نكي مف فصولاو ميدقتلا اماف قراخم ىلع ياقوأ رك ل4 قحسا ناكو كلذ

 كلذ هرضب الف يدهملا نب مهأرب ال هيلع نويصعتي اوناكف داهأ امط هتعامج ن ا يرب قحسا |

 كدنع لس اعأ ينالت اق ناقودلا نب داع دح لاقدب م نب دش 50 ) هلضفو مدع“

 ولو هيدؤيو هينغب اع ا هسأر نم جرخم اع امهف ا.مترمعأ ةيولع ينباي لاق ةيولع 3 قراخم

 يد نامل هوس الا ترش نط ا وم قرراق 0 حراطي نم امهنب تريخ|]

 يدؤيال هلال هنم ذخالاب عنفبال ةمثل د رك هقلح نه هنكح قراخر ةكش عنصو ءانغلا

 نع مح ادا اهي كلو هي فاح وره ركل 1 ءاذغ نيت ص هنن الو دنا مادحاو 8 ١

 لاق ةظحح ( ىنثدح ) همغن ةرثكو هتوص برطل 2 و ساجللا ىلع قراخم بلغ ةقوس وأ ةفلخ |[

 ينب رود ضعب يف امون قدحسا عمت عمتجا لاق أذ رت لاف تو ّ ا دبع وأ ينئدح ظ

 هتعنص نم ىنغ مث اتاودأ يننف ةيولع رضحو مشاه ||
 © / وص 0

 )١( امعيفش ىلإ سش الهف ىلا * ةعافشب تلسؤا رلتشسو

 هسا نم ةيولع ماقف تئشام 200 نسحلا | اني هلآ تتح قحسا هل لاقف لقت ينان هيلا

 20 ٍىديس تأ لاق مل 3 00 ور هلودب رسو هيدي نيب ساحو هينيعو قحسا نسا ليقف[

 لضفأاعأ لاق يحنام اف غلب أ ينا للاوف لق لاق ةا كيلا ىلو يذاتسا نباون ىذاتسا) 3

 فذح هيفد اهشتسالا يف علالاق ض. فدا تاودا هلحمو هيفلالا دهاوش نه تدبلا اذهو )١( ش

 لوأت دق ناح وبأ ءلاقو اهيفش الل نست نأقلا ناكذليف ردتتاو ردح يتلا اله دسب لعل ا

 أادتبهربخ اهعيفش نوكيو ىليا سشن تعفش الهفريدقتلاو فوذحم لعشب لعاف اسشن نا ىلع انياحصأ 1

 اهنف مضي يتلا ناك.رايضا ىلع سغاط نب ركب وبأ هلؤأتو اههيفش اسخن ى أ اهعيفش يه ردا ا ا



5000 

 | اراك رضح نم كنعدكحتو رؤي الو ينملا اذهيف كنم عمسأ نا بحأ يئاف قراخم وأ انأ كدنع
 د اةيرتيو كيلع 00 ا ادا ل ندخل كلام قدا لاقف هب

 || اهف هتلفل قا ريغ 8و ا تنك ول هللاو كحبو لاقف تم ا 0 ا

 |١ تر امل ىف الو ىراوج حراللا ن نع ا ولف ىدنءام كايف 0 د ا 0 01

 1 0 00000 0 لاو هنأ طالع كلذ رما وأ ةنلخ دب نيب (نغ اذا انكلو كر
 | ككل لعيتتدح لاق ةمادقنب رفعج ( ينثدح ) كبضغ نمو كاضر نم فأ لاقو ماقو ةيولد
 : 0 جعار 0 قا د أب دادغب ىلا ةمدق يأرنم رن ةتيدف لاق محملا

 1 ساتاتأر 0 أ لاقفءانغلا رك 3ىلا ىهنا يح سائلا راخ اويل راح ع 0 0

 0 نه اتود تلقف توصلاد_هب توصلاب اودحط اعر سانلا ناف يناغالا نممايالا هذه يف هنوسحتسإ

 | تأاقف وه 1 5 أ لاةؤ كتءنص

7 © 

 انل انننت ال. ىؤولا يلق. ا ءامحاب الأ

 ايلاخ تنك ولنيمااعومدلابأ * نا ا تاو

 3 0 #* ءاشام 0 00 0 دفاو 0 ١ اذه ىل اذه سيل لاقو كدعضف

 / 3 دهس قددا يب ر>و هنوسمال - 3 صفق يم ا 00 ىصلا 0 1 نب 7

 1 1 كردأ ىد تالضفاتممطت كز لفك دنعام اندعطا ةثراح نب رششب ىلا تثمبو هءالغولا هتماسف
 2 ّ نييرذعم 01 اانكأو لكل ماعطلا مدقو 0 ور تيصالا ل باهولا دع ىلا 0 5

 لاَقؤ 0 م دنعام هي هيف اولوقو هوعمساف ىف :.عا ل ةحرابلا تعئد يفا لاق
 0 وص

 # باضخ ءاع 52 يباوذو * ينءياي روطظتار 0 ناةريمت تن زه

 ١ 1 3 0 * ينأاف ري# ين» 0 2

 0 انيرشو سلا اياايليمح هللاو نسح هل انا يلع ولا وا ليقثلا ن 5 نكدلا نيده قف ةيولع نحل

 الوم هبات 5 0 3 نذاف داع ب 0 0 دما مالغ كد ندودَسا مث احادقا هي هيلع
 'ق

 ' | ىلعدح رطتو لضفت:نأ بحا 5 م ل يع نائهو ءالإ ريهأ 30 اثود كاك م ي ديسأب تعوس ى نسا

 1 وهو دع كرم

© 

 تصل عض

 برقلابو راوملاب عتمما و د ةبايا كنم ضقام انريس>اوذ

 0 نمدهعلار 1000 مهمدهلار 3 د نولوش

-ٍِ 

 توصلا 8 لواو اهرودصو هساغا مدقم ن< وهو لوا لبق ندشلا اذه ٍف ةيولع نأ



 يدبملان.مهاربا قحسا ىنأ ريهالا ع ينغأ يديسأب تك هالوم ن : 1 ع اذاو لاق ا

 ايل انينغت امل يوولا يلقب * اّيْغ ناروذرصقيماج اب. الا 5

 اكل يي امهماع هحرطف لادنع ىهدسلا 37 مالغب اعدف لاق ني كد ع ىلع ه> رطت نا بدا

 |[ 0 مويلا كلذ بتيط تر راه 0 ان 1 هنأ رعأ ف 8 حم ى 0. هيلع هاض ع مث 1 أ

 قئاولا 0 لوشي ينأ تعوم لاق عاط نا هللا دغ نت ساكو مع ينادح لاق ةمادق نب رفع

 كعل سان || برقا قرا كعل ٍَ وص سا ار 0 قدا دعلا ا سان دا را ةيولع لوب

 ءانغلوش قئاولا ناكولاقم دم لص ار لك رداق قباس لك يلوم وهف طحالمو بربر

 نب سايعلا ينأ تان 5 ند ) تردعاسا ( هن واس سا كعلا عمسلا ف ةعاس 0 تاكا رق ل ةيولع

 ا تعوتح لاق يعم مرلا سام ءلا ن هلأ ع 0 لاق متاح 0 ليعمسا نس نقع ينثدح هطخ ةياوق

 نالع لا حال يك اهيناغم حولت * رادلا انءاكت ام راد ةديعل ْ

 3 ءاور يف اذكه ه- :ع انذخأ نم ما لاقو ةيولع يضخغف اذكو وه سيل هذ اطخلا قدحسا لاَقق
8 

 ظ 0 ىنغف ىلدوملا قدسا ره و مهم 0 يدب نكد 0 ا

 ظ
 ' فا نم يعل هينا ارح ءدح أ ةيولع ناكذ كو هذ كلذ كورك هللا هحق ائمتشو قحسأ لاق

 1 0 ةيولع ناك لاق قراخم نب نوره انند> لاق 4 يدع ( يبصوملا م هارب وهو قدحسأ

 ؛ اذاهدوع ناكو نزلا مث ىننملا م هقوف ثلثملا م6 0 راوالا لفسأ ملا را بولقم هدوع ناكو
 - يح

 و دنع نوكف ىرشلا برضو ا ا 4وم ناك اذاو ةفصلا هذه ىلع انولقم هريغ دب ف ناك

 ' ديعةمسأو يذاقلا يحد الأ ناك لاق عكو فاخ ب كا 01 ( هربغ 33 ف اراقب هدب 23

 ا 0 5 ناكف ةقرمفلاع أضق 0 الإ ةفاللذ 2 لإةّق ل اها ناكو ىلا و ا نبا هللا

 ١ لقأ نا 4 ملا مدقت أذاؤ ُك رع الو هدلسد 2 م ام ماا دع سال دحسملا نطاسأ ن م ةناوطسأ

 نمهةعقر لإ ناحل صعاب ك1 هلاط دوعلا ) اهل نا ىد دانتسالا ك1 وهديسد 6 4 امملع

0 1 
 ا ا مودا هي 4 ملا مدس 3 0 7 نكعو قيدلإ 4م مد مص وه يف اهةصلاف يواعدلا أمق ب 2 يتلا عاقرلا

 || ةقصتلم ةبولصم اهعضوم ةيثدلا تيقبو هننار تقيكتا لكم نك 5: عيبمجم مهلع لقأو
 | اهناكم اهكربو فارصتاف ماقو هتاسلطب هسأر يطغف هيلع تدقواةليج اهنأ لعو ًابضغم يجياخلا ماقف
 ظ تاسالاهذه هيف رصصعلا كلذ ءارعش ضعب لاقو اهذخاف هناوعا ضعب ءاح يتح

 هتعلظب . اثنل ذاب لل_قا * ةيماتت نم يسلخلا نا

 هتءعصقو هن واخ نيب #* ةيش انم 2 يذل نا ام

 هتيضقيفرولا نم افو> * همصاخم نممصخلا اص
 هتنعر ىلع ام راطا * هضباق 5 هقبدب مل ول

 ١ اهفهو> رحافنيئثنخلاو نينافزال اهاطعا ةياكح ةيولعهل لمعو دادغبب ةصقلاو تايبالا ترهشو لاق |
 يلو نالاب دادغر ءاضقلا ند يجاخلا ىئعتساو هدعضمو ع تناك ةغزانل هيداعل ةيولع ناكو

 2( ضاغط نعال 20100



 )م١1أ(

 00 اءا لاق طولا ن ودلال ىلوءاقلف ةرمح وأ وعلم ردت ىلوف ةدبسلا روكلا ضعب
 لاقق يحخلا

 ار 60 و يول ولادي كلل هع اين دا اكن ااه تالا رمل تن + ١
 اولا او.ةميغلاب اوساوتت يرتب ةيرغ كوأز اسم عهنكلو --..*
 اولانام تاشنا و يض سع نمنولاني * ةعيمس ةاشوال انذا ترص دقف

 ىلا تكف هراضحإب نومأ أمل أف قشمد يضاق لاقف رمشلا اذه كوق, نم نومأملا هل لاقف

 هل لاقف يضاقلاب اعدو ةيولع هكر تقرقال روما سلحو صخشاف هداخشاب قثئمد بحاص

 كلوق يندشنا

 اولاق اك ينع نو_ثاولا هب كانأ * يذلاذ ناك نامالسالا نم تئرب
 ؟كعراوو ةفالإلاب: كَم 2 يذلاويد وكيلا نمر انام احلف تام هذعب لكتمؤملا واحلا هل لاق

 ساجا هل لاَقف نادم كاع ءوأ دهزيف الا ةنس نرشع نه 3 0 روش تافاكر ةودنلا 0

 حدقلا لكلا اممم ا فرعا منين اوما ا هللاو ال لاقذ يييزلاورعلا دس حف هلوانق س

 هلك كلوق ىف قفا كا تننط دقوكقنع تبرضل اذهن ًاثيشتب رش ولهلاو امأ ناقوفعلو

 اة ماو كلذمملا فرضنا مالسالا نم ةءاربلاب هلوقىف نك ءا غلا يل ىلوتيال 0 و

 نب هللا ديع نبدحم ىنثدح لاق ةمادقنب رفمح ( ين دح ) كنهىانم تهرح اهاكملعحو ةملكلا

 هناَنْغ ضءىف ينذف نيمالا ىدب نيب ىنغي ةيولعناك لاق كلام

 دج, اهم انتا تفشو ع +ديئاف ان زحما ؟ادنه تل

 هتبراحح ىف.نؤمألا ءيطبتسيو كب ضرع امنا نيمالل لاقف هيلع نعطي عيبرلا نب لضفلا ناكو

 ىلاورو هل ءاضزتف روك لع ةسفن ىأأ قح ةدمهافحو هل>رب هك واطأوألا نيد برضف هب لحاف

 هل لاقو بحم ثيح هل عقي مو كلذب هم ا 3 نو.ًالامدق امنا ناني ؤ كالا: لايعمل ارعأو هتمدح

 كلذ دعب ردقتال م مث كفلتيام هئمىرجح اعر'هناف هيضغيال 0 2 امرأ ااوأ دسالاةلزنع كلانا

 نب ديم نب دمحدب ينثدحام ( نيمالا لعف نه اذه لثمو ) 7 هطعي ملوك نم طرفام ىفالث ىلع

 0 هتيأرف نيمالا ىلع تاخد لاق ىبأ يننثدح لاققحسا نب دانح انثدح لاق ىهزالا يب
 هللا همح رال ةعاسلا كوبا :ظاغ لاق رئاخلاك هار 1 1 هيما نا مه نينمؤملا ريمالام هل تلق

 ىل> ر ىلع تقف هءاظعتق د هربق ةعاسلاتثدال كالولو طوس هاي هّمرضل ا. ا ناكول 0

 كظاغ ىذلا ٠و هئم ظاتغت يت> هرادقمامو يبا نءهو نينم'وملا ريمأاب كلطخعس نمهللا ذوعا تاقو

 هيف همدقي ارعش ديشرلا ىف لاق يت> ىلع هايإ هعدقتو ن زمأعا هتحم ةدش لاقف ار هذ هل لاق

 .اناوالاءانغ ينالالو طق اذهب تع.سام هللاو تاقف ظيغلا اذه ىتثرواف ةعاسلا هتينغو هيف هانغو ىلع

 هلوق لاقف وهام هيورا

 نيلومرك نء نافنك هل »  نيمالاو انيف نومأللا وبأ
 هنزوحصي مل رعشلا نكلو ةالاوملايف هايا هعدقتل رعشلا يف نومأملا مدقي مل نينموملا ريمأ اي هل تلقف



0) 

 قفراوهير أدآ كرا رف هللا ةئ!ىلاهعدي نإ اذكه الا رعشلا 3 0 ذا هل ىغني ناك لاقف اذكه الا

 هنم بجعيو كحضإ لمخ هب هتثدخ ثيدحلا اذه ن يبلاس نومأملا مدقاخلف نكس نع
 ول لوس ىنأ تءمس لاق ىهاط نب هللادبع نن هللا دينع ينأدح لاق ةءادق نب رفعج ( ينثدح )

 ةيناكس تراضر_اياخ او :تدو نا ينال مجاردلا تارحاالا هزيغ هيلع دير ماعطلا نم انول تريخ

 ولو ةنحطم تراص اهطيبشت يف لب اهريصصت ىف تدز ناو ةحاديفسا تراص امام يف تدز ناو

 ناو قاحشأ يانغ ناو يناطا دج نا هنالةيولع يوس ترتذا امل دحاو لحجر ىلع ترصتقا

 دمهم نب دمحم قدح لاق دعس نأ ني ادع ن ندح لاق يمع ( ىنثدح ) ينافك هيأرولا تمحر |[

 : ا

 ١ 4 5 55 . هي

 044 7:0نو07070ا0ا00 11017747 ددقلا

 اال

. 
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 بحاص اص نب هللا ديعو برطلا نب باهولا ديعو نأ 2 ديعس دنع تنك لاق ئراطا

 يندم م يناف قديما هكللاقإ لح دف هل ندا بايلاب ةيولع هل لاف هي>حاح هيلع لخد ذا ىلصملا

 هج رمسا م 3 نوذريب هلاعدف كريغ هيلع عقر م ىلق ىلع اعمح ىناو>ا تضرعف مويلا ل رلوسر

 .يف هيلطي فيحت لوسر ءاح ان نع انطسو املف ينغإ ةيولعو برمشت انساحو هيلا هادهاف هماخلو

 ةليح هيف سبل "ىش اذه اناقف ريمالا ا هل لاقف 1 هاناف دعس هنبأ دنع وه هل اولاتف هلزنم

 يني وهو لوسرلا ءاح دقو

 هس ورك 1
 الام ةديئه ىنتدانف تبكي * ةقيوس ”وج موب ينا رت 3

 ايقالثالدأ ن ظ نم ىنتشيدب * ةحارل ءاكبلا نا 1

 هيدحاف ريمالا ل 1 اذوه لاق م * ةيولع ماَقُف لاق قدزر فال رعشلاو لمر اذه يف ةيولع نك

 هيف ماح هعمو برغملا دعب فرصناف مكل لضف هيف نوكي تقوب فارصنالا يف هنذاتساو انثيدحت

 ناسن ىلا فرصنا ومد دلع برب 0 تنجح لاقف .نامراميف نائتمومهاردفالا] -ةرششعو كَ
 هف كلذ حار املف فارصن الإ مه قحاب دنع كز 0 داعم ن ىحيب ذل ذا نب ىلع . ين دابآ دن د

 ىنعلإ هنا غيور نا ىلا ثعرف بابلايرازءالا نبا هل ليقف داعم نب ىلع لزبم تسافولق تق

 كك ول اذهيف ةحاح كالأ لاقف تلخدفىل نذاف تنا كديرأ اعاني دا ثتسساذلا لاق ىنذل ناك امالغ

 انه ىلا كلب, ءاحامول لاقف ةيولع لخدو ةمدطاب هتندقس كرر دامو ناقنةءولع كتيب دعاس

 (ىنثدح )اف رصنامت سانلا مآ َّ> برشا ائينغي لازاشق مث عيضتهذه يف حايل ةيشب عدال ت :؟ امالاخ

 كتم دوجأ ايا ةنا' نيو رهعل تاقلاق ينأ ينادحب لاق قرات نإ نورهان دح لاق ةمادق نب وي

 ائيملا انآ اياك دك آل لاقؤ ةعاس قرظا «مث لح ع اوك داع هل ,واع ةعئص لاقف ب ,ولعةعئص ما ,

 ةيولع ةعنص لثم عنصأ نإ: نيس أم هللاو

 برقلابو راوملاب عتمأ ملو * ةنابآ كنذم ضقا مل انرسسحاوف

 ظ هنستض لعل

 باضخ ءاع تاع يباؤذو 0 ينل يرهظ تأر ل م كرَه

 هيعنص لش



 1 ظ

 ظ ايل امتينغت ام يوولا يبلقل « امتي ناورذ رصق يعاجاي الا

 د ديعوب ًاماشه ن نيسحلا نيدحأ ينندح لاق ةظحح ( ينادح) تاوصالا هذه ةيسن تضم ا

 ةدب لع يف 1 اقثوح م كهلان ىلع نيبو ةيولع نيب ناك لاق مآ دل نارا و دعا نيد لا

 2 بوّعل واه لاغر كم قف ةبولع يف 1 امد رخفلا يداعو عيبرلانب لضفلا ةرضخن امهسب تعقو

 بوقعل 1 هفلاَقف 0 يغب 0 ءدب اقنود ناك و يعد هنأ ا هاحهف ةحاح

 اةح متارالا نم ىدنع تنأ # 1 وداي ميه ن ىلع اي

 اقمد ثلا ا اذ اقم دو »# يلع هدد و يع *#

 اقرب كلفلا امهشل ترائتساف * نيع ب رثلا يف كف الكا اع

 1 اقم ل ند ل رق ان يلمع يننا لاق اذاو »+

 نب لضفااناكونيمالا ةرض تايبالا هذه يف ه2 ا ةيواع يف خف ةبطس ةريث 5 جاهاهبف ىع ءزذللو

 لاقف يب فدتسا امتاف هب فختسا اذاو ينباك مثيلا ن نب لع نيم يمأاب لاقف ارضاح مسرلا

 هل حلصت:ساف روك لع هيسفت ةيولع حراعف هحارذانمماو ةرد نيثالث برضو هودخاف هودؤ نيمالا

 ٍ "نفع> ( ينثدح ( راشد فدل ا ةسمح هليهوو هنع يذر 6 نيماآلا هل يذرو عسيرلا ن 8 لضفلا

 َق ”اولاةرمضحاموب ةيولع ىف ع لاق قراخم ىنث دح لاق كلام نب هللا دم ع نإ لمث دو لاق ةمادق ٠ ل
 ي

 توصلا اذه

 رارصاو ءالحأ صهدالو ىنع »* هفرمصت دمحم ملهدلا بحاص ند

 يدي ْق اعلا تي تئشول هللاو ةيواع لاَ هيلع براو قبولا 4ك لاف لوا ليقث' هلو ظ

 نكي اذا نسحلا !باي لاق مث كاحاضتف قئاولايدي نيب رضاح قحساو زوما نم رثك | سانلا

 قحسادمقلا اناكيتح ةبولع لحشت هتريك اذافيكف ف مقص ةقلق اذ كتاب ر را يق لم هتمق

 لاقزتعملا نب هللا دبع ىنثدح لاق ىلوصلا يحي نبا دمحم ( ينثدح ) ذئموب هسفنب عفت امو ارح>

 ليع.سا نب هللا دبع ينيقلف حبطصنل هرك اين نان وماملا ان سماة يولع ىل لاق لاق يصاشولا هللا دبع ينئثدح

 كيلا قوشلا نم ةمئاه بيرع قرت الو م>رت اما يدم ءملا ملاظلا اهب ! لانا رع لوم كك ازا

 تاقف ةيولع لاق تارم ثالث ةليل لك يف اهمون يف كاب مح كايلع همكحتستو هَل وعدي

 ايمان وضفإ سانلا ف عأ انافبابلا نم قثوتسا تاق تاخد نيخ هعم تيضمو ةيناز ةفالخلا م أ

 ئنتلبقو ىنتش اعف تماق ىتت 1 ر اءملف جاحد نم رودق ثال خبطت يس لع ةئلاح برع اذاف

 يهشنأ يش يأ تلاقو

 نسحلابأ 0 تلاقمت 1 نأ تانك ع ىحافرشا تاز 6 يناقسو هفصن تب رشف الطر تدصف

 ليلاب تعدو اناكاف اهننبو ىثب اردق تغرفاف 'رودقلا هذه نم ًاردق تلقف

 تيد هحاصأو' ع ا اة كن 7 ا ينال ر هَ 2 ةحرانلا تدنغ

 1 ل

 هاذا عوط ترص نا الو ىلافص نإ هنوفح نأ ال كانا نه ىردع

 هيلع تارك نا وفصاو قورب نن بحاص لطظ للا ا ياو



000 : 

 : ا نعل نآلكلاو تلاق 6 ل لطصا يتح ىمو |نأ 0 ين هيف قب دق تلاقو اساحم ءأن ريصق

 يأوجر 0 فباحملا ءاح مث ايام نينحالا ىلع برشأ انلعحلو تادف ال“ ًاضيأ هيف

 نوم املا عم توا و قف ا ناويالا ىصقأ نم نقرا تايقاف نوما ىلا ت تالف

 ىللاةف تا عع .سهيلع هيددرق هدرو ةيولع ايزدأ نومك لاقو هوذ رظتساف هوقرعإ ماننوشللا

 لكلا || اذه 2 ةفالخا ن دخ ةيواعاي# هيلع تراك وفصيو قوري * ىلوق دنع اه هد ُُق

 ىنبدح يبلاتعلا ) لاقو') ىروج انفو لنه قا ناك ةيولعل هيقو لم ر رعشلا اذه يف سيىع نأ

 تئدحأ ىذلا اه دولا نإ م ١ هل لاف انيلا راص مث ةدم ةيولع انع تاغ لاق نودمح نب نعل ١

 5 8 0 يكفل م لاق نم وص كم لاق نسا ابأ اب 4وع | نه قىدعت ١

 : 0 يلياب عم 26 -#) ليل وش ايلف نيشش  ىاوااذا

 ْ 0 نه م ىلعح رطتال 00 »# كا كدو قيتسا لوش امشنو

 د نما تاوع د6 دهايدولا نإ مهاربا ا لاق لقت  فيفح نيّدلا نيذه يف ةيولع ن

 ا ردا توصاا نعهلأس 2 ةيواع ند فج سفتملاب مولا 0 م 0 1 5 هذهولا نأىلع ل ََ

 ' ٠9
 0 سل وم

 ارح ام اعينهم يراخ ناف # كلام ما اي نايش ىل ناكذا

 0 3 كا رأ #23 ا نكيلنا دحاويفو

 يلصوملا م ضار 1 نأ يدر دقو ليش بق اًضيا نشيلا نيده ُّق ةيولع ن 0 يفاطلا متاخل رعشلاو

 لع ل ١ هللاو قاف 1 3-- ن» مهاربأ لاق ريدا اذه بقعا هريخر ل اناو هانأ هلو هةعيصض

 ناو هل لاَقف 03 مع ه زو ة هع صلا 5 44 1 ايو اظغ تاووُع مهاربأ داكو هيلع يفوأو لوألا

 4م ءونةنقب توصل قاعن امو ةيولع لجشت هدو يرام كل اح تودح نسما ( انأاب نا كل تناك

 يذلا ريا اماف أذه نم كا هظفلو ريخا اذهنودح ةدج نَء 2 ا ىلع نع 2 ) ينثدحو ) ٌ :

 لحن رملا ىملا نبا ىندح لاق ةاذ>ح ىدش توصل اذههل4# امو ىلدو أم .هأ ربانتا ةيؤلع لا هنا

 هو اح لا كابو يلدوملا م هأ ريا لاق لاو 0 00 لاق 0 دمحأ نب دوا وهو

 هلارو) كل هاو كلعدل 0 مفرأو كمضنا نأ تيحا دقو دعب دحأ ىنمهس

 ا هب 0 دشن ىلا 4 0 ا هعاذاو هكا هب كل صصد دقو طق وحال 0 تانك م
 هاو ي 3

 هلوق لعىلاف | 3

 ايم امامينما يراسل ناقد كلام اا ناسا ىلإ نك اذ 0
 هدد وح مآل مايأ لوطو هف 5 0 نه افوذ ديشرلا مايأ لوط هنرتسو ةتيعداو هلك

 ا ا جر ناكوزاسار> نمنوماملا مدقو ثدحام هيلع

 يل نذؤتملاو. لمفف ةقارحلا لع ىلالز حرطا حالحلل تلقف ماهه نبا نع ةقارد تارا 4



 (١؟؟) :
 ا ا ا 0 0 ل ل ها ا اح سس تس دس

 نيباذاف ندلي ملام تقولا كلذ يف مهيراوج نوبجحي اوناك امو يراوجلا عم برسشي وهو تلخدف

 اذه تلقف اذه نمل لاقو هيلع برطو ادج هئسحتساف توصلا هتدنغف 00 لذيو ميثم هيدي |

 املع هتنقلاف هنع هيذ>اهللاقو ابرطو احم هب دادزاف هلبق دحأ هعمسل ملو كل هتيدهأو هئعاص توص

 نع لوا نأ الا ةيدطا هذه ىلع ةأفاكم كل د ام لام لاقو برطو كلذب ري هنذخأ يت

 اا اهتالا عيمحو اهنازخ ةقا الا ا را ىلالو>ف عمجا كيلا ةيطنأو اهمف اب ةقا 0 هذه

 | 1 +( ىثدح )ةنطاصلا تضامن تيرتشاو مهرد فلأن يسخو ةمامع كلذتعبف اهف 0 ىلا[

 آل تدجو ىزارلا يب بتاك د نب قديسا ناك لاق هيأ نع لج ىلا يلا ىلا رحلح ل
 بناك ديمح نب قحسأ نع ء يئراحلا د نب ناسح ينئدح لاق دعس ينأ نب للا دبع ىئثدح لاق

 لاَعف وماما ىدب نيب 1 رسعأالا ةيولع ىنغ لاق يزارلا ينأ

 "اديه هناي ادنه ن دنهل « هك ارا داوع ناملف نمار

 ااذرلأو بدالا لها نم هترضحب ن ا فرعي يف ايناث تيبلا اذه اوبلطا نومأملا لاقف
 رعشلاا ذهب. تدنع كلذ أر ال ديح نب قحسا لاقث دحا هفرعإ م رعشلا اذه لئاق نع ءاساحلاو ْ

 يزارلا | ا ردم كقو هن رعب ملف ةفرعم يذو دام لكاببع دادش ةتلطو ةلئسملا يف تدهجو

 ' ار اجرت اماف دي نب قحسا لاق نيرحبلاو ةماعلا ىلا هلقن مث هل كا ةلجد روك

 يذلا تببلا اذاو ةليوط ةديصقب ودحب ىداحلا ًادتباف 00 ىلع ىلاءالا ضعب يف ىزارلا ينأ عم |

 ال ا ل دل ركل يقر ملل اهنا زا دف اع ةتلاتيفا هللطأ تنك ١
 ادصقاكضرالدنه نكمل ناو * مكيف هللا كراب اجوع ىليلخ :

 ادع ماقلت انزج اننكلو # انزاجأ لالضلا سيل اهل الوقو
 00 هعلب اذه نش دنطلب +51 دوغ نامعن نم 0

 اوم الو تنتساةفادوأ اللف + هميقأ امكل ىني 26 هدا

 ادخوانب ةالفلا نءطّش ىراهم *# صئالق انملس 4 ًادنه ع

 00 ارقلاب اذل متن دجح و يلا * اهريس راطدق سعلا اننَأ املف

 ادع رانتكلهأ دنهإ اط تلقو * فئاخ ىاقلاو كاوسملا اهلوانف

 007 لل راع تلاثودنلا »غ1 الوات لذ نسمح ىف ادب تدق

 # ةلاسر يذلا ا اقأو

 ادي يلق الا: تسغلا اموا مهديرأ نبذلا يحال ضرعت

 ا اد رقاللط عارم هعابرم مشحولان م * لذاخ ءامذا ريغ دنه هيش ف

 ا ايم نيلوالا نيتييلا يف عنصف ةيولع 0 ل ل نرسل ىلإ اهب تنتكف: لاق

 هائغ # 5 ا دوع ناءعل نم تري هن هلوق يف كوالا ندالاو تايبالا هن يف ةيولع نع هش

 ادربلاو ينانسملا رك تناقو

 اننه نأ لل[ يذلا يناثلا هنأ و رصصنيلاب ليقث فيفخ مهاربال ن حالا # هل ٠ ندكلالا سدلو هيولع |

 هك رع نب دمحم ينئدح لاق ةمادق نب رفمج ( ىنثدح ) لمر ه اهكيف هللا كرإب اجوع ىلبلخ يف |

 ه5 نا ” بتم



) ٠5 

 هيلا | امفد برسُد وهو هعاطقإو هقزر 7 يف ةسعقر مهتمملا ىلع ع ضيع لاق كلام نب هللا

 ىنذف ةيواعمفدن ا اهذخأ املف هدب ن
 ٠

 : تمس و :

 موفتف يف د تارق اذاف يجاحموفانا كتيدتسا ىلا

 ملكتي :«روطا الو ادهحأ + مرش نا هللا ديغ كلعو
 || ضعب ىلا هن بتك ةمره ئرال رمشلا + دار 05 أف هل عقو 3 * كحضي وهو ةعقرلا م هنمملا أ رّقف

 كتكف ةلامسلا ىلا هباحصأو وه جرذ دقو ا 0 بالطب نسحلا 5 مهأرب وهو 0 5 رن

 وهو نونغملاهريغ ىناثلاو هانمو رام ىلع 0 تدنلا هيلا

 م ناو تدان نأ ةلايسلا لها * هتملعا نا هللا دهع كيلعو

 نوبرشي ءابفس 4 ًابامحاو ةميهن.ا نأ ةلايسلا لماع ه رعأ م نا هللا دبع ىلع لاق ةمقرلا ًارقاملت

 مهاربا وجي كاقو بروف هب اورذن و ملأ بكرف مهذخأت تح مهلا بكراف ةلايسلاب |

 قوقملاو ةدوملا لو د د يدهس ءاكلاوتك

 قومو ةحافم اخأ تنكو # الهح كاذب 0 مالا تاريشن

 ءائغلاو ة يع نإ راسخ ٍِق هنرك ذ دقو ريب زر ءأا 0 لاق ءاللعلا يأ نب يم را كلذدب ( ينثدح (

 تنكلاق أ يف 00 لاق ىمشاطا نورهن ىسوم ىف ” لروح لاق ةئانت ن رفعح ) ىنندخ ( لدايعل

 نيبو برشي وهو هيلع ضرعت ليخلاو شحولا ري> ىلع سااج وهو مصتءملا يد نيب انمار

 قراخمو ةيولع ضصاختف طق هلثم تيارا ها 5 هءاع ضرعف ناني قراخمو ةيولع هيدي

 ةيولع هانغو | ٠
 نيطو ( ١ داوخ لك | وهو * اوثّساو اهونرش ام اذاو '

 ا ْ قراخت هانغو هنع لفاغتف

 باكرا سدعو املالبا تح «يادوحو ءاطاط  ظ
 ةيولع ىنغف رودلا راد م لاق ع دحاو هللاو مكلع سلف نيئازلا ينبأاي كيا لاق مْ كدبضف

 ل لافي لك اوبهو + اوثّساو اهوبرش ام اذاو 1

 دنع انمدح لاق ي# ( ينثدح ) رام رخ اللو لغس اهدحال لو مد اذه نأ لاقو' كدعضف ١

 ١ هدنع دن و -- :ةدح لاق دعس ينأ نب هللا 1
 ي ١

 دنع لو وم يعشأه كح ابو ناضمر رهش يف كلذو ةيولع ن 3اايعاسأ كك ط لاش ةيراح 1

 ' ةعبر أ ةزملز اهب يطعأف ف امحيناكو نوبت نب ورم نب مهارباو دمصلا دبع هل لاقي ىلع نب دمصلا 0

 اهف ناك ياو مانت تن و 0 ه4دم تيقبو 4نم م و رائيد نالا 0

 ملكت و نوز< ةراشا د اهلها هفيخ نيعلا فرطب تراشأ :

 مأ علل ١ بيلا الهسو لهأاو د ايح رملاقدق فرطلا نأسف

 زوما "لك يورو"(1)

 ل



50 
 ١ نط اتالم اال ا طا قطا 1 ان لا لا لا سل طنا كا قلل تنهش هل ناقل 7 لنانه هاشتاك تلت دف احتآ

 : ْ محف٠ ريغ "يسم | يل وقاط ت تاقو *# (« .حال انيرح فرط تروا"

 : يدىفو كا وه ي ل ىف طيس دقو #3 يلدوم وفذصو يلق م ل كيم

 ش "ارمقأر ا ديو ال كلف فأر 0 هطا 0 ايقنت ةعواع اب ال هنأ

 5 ةسمك 0 مهارد 00 2 رف عتبا تاقو أر ا طع 1 ىجه 1 تهدحوف ياس 2.

 هّق رع ةيولعىىلا نك 0 را عيار ملا 1 رو 9 ر انامل همق لف كاذب ءاش لحتو مجارد

 08 ةيواغ ى :عو كا 0 اتاك نه انه ب دو ةزماز دنع انر انذأو 0 ءادجؤ اري ظ

 رخو ةعافكا هب ةيتساو نا ابق ع ند هنأ 0

 ا

7 

 يدا ل اهلا ردت دقن هل هيف تنك امد هديه
 ند يودع تلسلا نأ * يتعءدترحو ينا>ش دقو

 فاما دال د 2 ا 8 يو ايسنهاع اذكع ام
 0 لك ل

 ا قيدصف 11 ءاطب يقرع 1 ت00 ةيولع لاقف ل رد ناطا دامل امو لك

| : 
 نلطملا يننع يح كدو *« اود دق سانا د

 ىنوعد م 53 تاقف 00 ل ىمشاطأ 00 0 ماير ا 0 اهال 2 اذهو هذه قاعتي اذهو '

 ا( ال اذك هنم د>ا انا ق دعنا هل ةياققا كا را هلا ال ناقن مشا هلم ةزولزا ذحاو هكحأ

 يدلارح آلا لعفام ىللةف دمصلا دبع ءاح ذأ هل تاقف 2 اذكع ناكذأ' لاقت ا نم يذاقلا

 ا

 ةزماز ىل لاق يعد اهلا ءاح املف 1 0 ىنعدو عه لأ ا لاف ىطلاح ناو 4بإ ىلا

 تالعحو قالدصا ضد نه كل ب ىد 525- 0 0 يدع س دل تاع هب تمام

 ش مكب تاق مل 3 قرح آلا للا هتءقرب 5 افرعدلاو رحسلا ف كا رمش و هل لماع نا .٠ را املا

0 
 هرم هلا تكف كلذ ريضحاف ةعقرو ةاود 0 ا ل ل ا رطل عاملا كل رم ؤ

 ا ةنالاث ناصقنب لاق ىنم هبرتشن مكبف ت كا طا اهرد نيرشعو ةع.مس لاَقف 1 رولا 3 ظ

 اجاحدوأحلثو ةيك فو دكا هم تا ا 0 نأ راو مانام كم ا 1 تاه 9 تاقف فلا

 ع

 ا ةزماز 056 اةاوئشأب اأو ورع ريا هتف عو مرد ةكااض ةزماز كر اهرد نيعارأب

 ينثدح لاقةظحح ( ينربخأ ) يندمو عض 2و دلع ىعناولل راض ا ةيولع لاقف ةماثلا انتايل

 : ا قدس الق ةعئصلاب سانا قدحا ن مامون قئاولا اذا لاق لاق 0 دح لاق نود نب 1

 12 نانا 1 نفث لاق ةيواع انك“ م لاق فش انلق رعى 5 لاق ةيولع اناق ن نه م

 ةق رفتم هو اهلك لأ اضفلاعجدقو قباسلك ىل<“ هَ هلي مك رتعالاق ةيولع اناق نو 6 * لاق قرا: طا

 ين دح لاق ل رمال دمحا نب د ينادح لاق 1 (” وا ز  تلاثلا ذهل نان م اه مهف

 لو د يفو 6-5 و عدو 5 هأملا كك را 2 0 6 5 عاد اهانعبا ةلع نم هد ءآدب 1 0 لاو يبأ

 ناك تنك تاقف افا ىلي هوو ىنءلس ىللاعت هللا نأ الو 4مم 31 مولا تاذ يفقد 5 هللا ْ



 ىلع ف 1 لعجو اهيف انفطف قشمد انلخدف أع || ! جرذ امل هعم تنك لاقف كلذ ف ا

 هلك رضخالا ماخرلا شورفم وه أذاف مسههنوحص ن نم انمحص لخدف مه ران 1 عضو هي ل يب رودق

 ةرا لع ناس ا 0 كمسكربلا ىفو اهيلا بصت نيع نم اهنم جرخيو اولخدي ءام ةكرب هفو

 اردقوادف طق تاور نع تأرأم حاب اهفافتلا نم ضارقع تصق اهناك تاورس غبرأ هاياوز

 لكأف دروو ءام ند ينأف ًافيف> اماعط ةعاساا ىلاوناه كا حويصلا ىلع مزعو كلذ ندسحيتساف

 تودصلا اذه الا هلك ءان ءاايناسنأ لجو نع هللا ناكف يناعشنو يننغ لاقو ىلع لقا بارعشب اعدو

 اوقطن اومهارألاجرقطنت * مل ةيمأ وب ىلوح ناكول
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 كل نكي وأ لاَقف عوج توما دنع و قّئرااو عايضلاو ليلا يوس هل اهوهو رائد ا
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 ٍتوصلا اذه الا هع“ يش لك هللا يناناف يئدارا
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 لاو تناكف بكرف ماقو رقسرحو هللا ةئارملا ينع قف لاقو حدقلا رسكتاف ينأطخاف حدقلاب ينامرف

 ١ ةثالث ىنغ 3 0 ىنارت 8 رفح | اأأي ل لع مث لاق تامو ضرم يت> هب يداهع ر >| لالا كلا

 هللا لع بهذ كلذ نم رك ىنغا هللاو انا توص فالا ةخ تود فقالا ةعيرأ توص قالا

 يت واهم تمام حور فلا ىل تناك ول هلا تنإظ دقلو تدنغام ريغ فرعا م يناك يت> هلك

 ةيقب رمعلا يف ناكو اماح الحر ناك هنكلو اهنم

 م: ريللا يف نروك ذملا نيتوصلا نيذه ةبسن ع
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 اوقطن مهازا لاجر قطنت # مل ةيما ونب ىلوح ناك وا
 قري *خ صيمقلا هيكنم م ضخم مرق ل

 ها فاشل اقر و نع يلع_سولاب لوا ليقث يعمل ءانغلاو تايقرلا سيق نب هللا دبعل رعشلا

 نم ان يصاعلا نب ديعس نب ةسنع نب هللا دنع نإ نيك دل هيف نا ةيذادر> نبا 8 حرس 5 ا
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 و ل تهوس لاق تايءزلا كللملا دنع نب دمحم نب نوره انثدح لاق ىم ( قد رصنلاب | !

 لعحا لوّشو همزحو هيراو> عم هباضخ موي يف ح.بطصي ناك ةيولع ن ذ ثدح ىتاكلا بهو

 ملام باضحلاب سأبال لوقي ناك نيريس نبا نا هل ليقف ىراو> دنع نوكي ام نسحأ يف يحويص
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 هل راص هلال ل وارمسلاك ناكف هنطدو هعاوق ِق 0 ها راوت اف ة ةضور لف ل ل

 لاق ةمادق نء رفءح 0 لورست هيون لو 00 نك 5 ًاضنأ لبرمست لاق ولو لايرس

 قدحسا ىلا تادف ةبيغ لوط دعلةمدق ا نم 0 نه تمدق لاق محملا و2 نب ىلع ينئدح

 سانلا لغاشتي ام ىنلأسف ءانملا: ك5 ىلإ اننا يت> سانلا ربخو ىريذ ىف ا و ىلع مف ىلصوملا

 تاقث وها امو لاق كل توصإ نيمرغه مهلك سانا تكرت هلت اقف ةداجتسملا تاوصالا نم

 دو>و هف قع ىرحعل دقو ةيواعل كاذ ىل كلذ سيل لاقف # امم ناورذ رصق ىمامحاب الأ

 ةيولغ ىنثدح لاق عار هاا كلام نب هللا فنع نا دهم ىنثدح لاق ةمادقن واع (ينرخأ) ءاشام

 صو هطخ ةعقر يف اه ->؟و اطاق دق تاسبأ هعفو 0 نومأملا جرذخ لاق

 تتسوص

 الوأحا نيعلا مج ةقَأ لازغ كانه * يثداصف ءابظلا ديد ىلا نحر

 سصهزت ةرينملا 0 يفو * هثمي> لح ردا نأك لازغ

 رد وفرط سن الا لأ نغمهسو # و يامر ذا ىذا ف داصق
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 اموي ديشرلا تينغ لاق هن نع دامح ىنثدح لاق ديزمنب دمم نينا ديشن هؤادتبا 3 ليش

 ناآلدي يبش ىسدابتلاو #١ ىقتاخ اقرعي اا ناناتف اه

 ءانغ طي ءاللّقعلا ءانغ عع 90 1 ناكو عماجت نبا هل لاقف راند تفل يل نيغأو ب رف

 هلوق ينغم * هدم ناك ةئيدملاب نون<# نه توصلا انهت ذحأ تن كو نان :اجملا

 امترحيع يف نيعلي اهلك # اهل بارتال ”تلاق دقلو

 5 ىلا ىندت تدغو *« ىنعتيال لظلا ىنع نذخ

 ةعرقلا هحو ينغت 3 * رائد 10 35 هل و براطف

 .قاحلاو ريدقلا اهف كح * ةغباس لك مق نوشع

 لاقو 0 ينغل 1م رائد ةلم هل نعأو هيلع برشو هنسدتساف

 دهم هند هه ست ج هسح هسعس هس تعم د سك ل هع 5 22 2 م م دج جه مج حج 2722
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 ادرمالا ن اصر ردقو با.كادقف »# ا ناك يناوغلا يرأ و

 تدش دقو ةبوصتم ا بيشلا مدو ذرملا 00 ف يننل 0 رظا ضاعاي هل لاقو دشراا هاعدؤ :

 هدرنالو ةرد نيثالث هب رمضيف هح رف هدب نأ نأ نها رو رمسك اعد مث 2 يف تضّرىع اعا كن 1 5 .-و

 ا 1 روش ةيولع افحو ائم مولا يقل هب ادا الو هسفنا دئموب ديحرلا عفتني و كلذ لعفف هس اع ىلا 5 5

 0 كلام قىدحمدل نذأي ؤ 2 .

 م 0 ىلا تاوصالا 2 ةيسسل 0

 فى

 فس وع

 تادن يبث ىلع باي_كلاو * قا اهرف -اج نارام انه

 لا رس ىدس و 1 صل 2 وسجل "4 :اعهب يذلا كلعفلا ل اك

 ناناتفاب الهم خيشلا نع الاهم »# ميج وع نود ومار دعا

 3 هيفو قحسا نع ىطسولا ير# يف ةبايسلاب ليغ يناث حرس نبال هيف # هرعاش ىلا عشب م

 يت> قحسا هي هيلا دشرلا سدق هيفي ناك لمر تاصملا ن ناملسل هيفو ورم نع رصئلاب لمر 2

 0 0 دامح انثدح لاق ةمادق نإ رفعح ) 1 ( عماج نا هيلع سد لب ليقو 4م هذخأ

 اماللغ كل اذه ناف ةحودلا ن ءاذكو 5 عضوم ن1 2 لاَ 6 1 ديشرلا يناعد لاق ا ن

 وهو انسح انوص ينغي 2 :
 نالدب يدش ىلع با.ش ا نب 3 اف ردا ا ناناتف مه

 يلا تحر دو امدب ىلع تفقو يح 7-2-5 لا 5 هذذأ: قح لتحاو اهدئع أو ا ملا رمصف مآ هلو

 تلاقف ينالفلا توصلا ا تح كنبإ ىلع ىلإاتحم نأ ديرأ اه ت تاقو 000 يتئام اطل تبهوف

 ناملساي هل ت تااَقؤ لذ دق اهني ءاح 0 تذل ف + | هب اع ىلا تدقق يف ”سمأو اهراد يف ا م

 توصلا كلذ يف 52 5 1 4م رغم 5 اخ مويلا تيما دف 5 ست كيدف ١

 ةينحاو يننكلو 2 لفام كلل راب اي 27 قمو اهل لاقف * ىتخ افرعي امل ناناتف مأ#
 كتّيدف تعا همادل تااقؤ ك6 ند ع بووس اف ها اذخو مقداف 1 دق مح ند ه جرفتأ نأ

 ىهغ يرش 00 اغن ىلام هللاو لاق 6-0 معلا نأ كلاس نوم ةعطق يع تشك هللاو 8

 ىدهو مهد كل نأ نمو لق افظان هب يرش 58 22 7 ندا م ةدعا هل . ![ كح رش

 هدحاو هايأ هةطعاف ارد هيلا ثحرر : داو هيلا جاتحال كاوضف اذه ل مو ءاك لا اذه كل ثدح ٠

 0 اع قل يف ان تلاَقف هلي رايس نأ َّق وف ند املا تأموأف يوتسإ داكو ل راد نص سم هللا

 0 قحو ال لاق وه اذك م تااقف ةثغم ير يضاف نما نأ 0 كان .: 5 لاق هيدعأ الا

 تدعو تقدنز دق هللاو كنا لاقو ا رع اهرد هل تحر ا لا سرد ال تعال '

| 
 ماق مث ىل يوت. كو ا نا لمص 0 هك تاور دق 1 هار دلا هديه كلل دقن وهف نش ءكلا

  ىل اأو كدضو براطف ةصقلاب او ديشرلا ل حف ههجو ىلع ودعي جرذف |[ 9

 ه1 يي يي ا
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 أ ميرس نبال هنأ ىملا نبا ركذو ىملا عماج نبال لا ياكل 5-1 ريصنبلاب لمر تايبالا هذه ىف
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 ادرمالا ناصي دقو بابشلا دقق * اها ناصاوبال يناوغلا ىراو

 رد نع يلع سولاب ليقت فيقخ ديعأ ءانغلاو يشثعالل نوعا 9

٠90 : 

 هس و . :

 نك املا : :نإبللا . لاح * نيمار نبا لاخ. ةيا

 00 ا كس قف اونوم انو توم كرت
 نياعو' مام بكحر *« ةديط لع كرا تزسو
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 نييدعلا 1 ةرم نبا ميت

 نيطسلف نم تفاوءاطمش ءائدسح

 ىنلتءاه 0 نيمار نبا الو
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 نادلاخلا هيلع اهظفكو »* اد. ادع بيت وبل كحل

 ناسالا لقتمم ناس ل د ي ديب ىلب واريسيف رحسأو
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 نادتسع : نأ حا" مهم و * اقتدعسو ادعب لئاق مهنف

 ناهرلا قنسنهتمدخ اامو# قاطع موتاهأ 0 يئافك

 ينافك دق ىل يضم امف اك © انيقب ام مهنم * هاذ ينافك

 | ىصانلا نإ دعس .نب ةسصنع لب ئحرلا دنعل تفاكاسا اوك 3 يذلا دانسألا ف سنع نبا كاقو |

 رامج نيل دس اين ولاقت هب : اه لاقي الما دبع نب ماقه يللا اهيدبل اهتسواهسدؤي ةيضمةفيسر ا
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 انيصم ما 0 يف اًنطخم * ابو كسيلخ نعت يي> بوب

 امنمح نركب نأ رولاب لت * اقلا انخ ىح لي ف انيأرام

 احم تين ناو انين 3 ينمبوباي تقزر دقام ريغ

 انييط ايط نايقلاردقب“ 5

 اينو أ عج من 10 # شيرق يف ةبيدأرسشع تنب

 ادا مهرودحخد يف تلك و 0 ينب ْق حا 3

 رامع نب ليع.سا لاف ماشه ىلا ةسنع نبا اهادهأ 2 لاق 1

 هبونأب كلل أيقس 'هئالاسنع تي ةيح الا ا

 راك كي نحاو *# ةادهمكب مرك ٍّئ

 هبوقثم كل اهاوو * 6 نمثكل اهاوو

 هيوكم كل اهاوو * ةاّتام كل اهاوو

 هب را س>نمك # اقلب نم نياع دقل

 52 .ىلوغايو ىو ايو
 هور ا رع * ءاروح ءافره ىلع

 ' ةيونحم كردأ دقف * ىلوملا اهعجاض اذا

 2 ناو كرلعدب 3 ريغ

0 0 0 

 قاحلا ةكس تناكو هنمتذإو دق ةيزاخن رامي نأ -- ناك ةياورلا هذه يف ( بيبح ل لاق ) 1

 مف لاقف هضغسو اهضغسي ناكو رظاملا ةحسق | ع

 نثدتك نم حاولا 0 0 ذم لب تيلد

 شيطالا 3 دو # لاج رات ىأث قءاهتلا 5

 شربالا اطقلا ضيكن ولو # تنيز اذا درقه4جو اط

 شعرملانم يفا ا ةمح ةلهقوف نمو

 ا الا شركىلعدازب * اطولاك هرصاو> نطبو

 شرفملا ناجح ىلع ل * اهتننم ثدك تبكن ناو

 ىدطبملا ةلثلا يذ ةيرقك # :اهناسن ١ نلغ لدن ىدنو
 يثتنملا ةيشم تشم ام اذا # ةشطب امسي ناذخفو

 نمخاوا ةحاحدلا قاسك # متاخ اهطاخاخم قاسو
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 شيلا يذَريقلا-ن كا #*# ةلك 1 ط س رض لك ىفو

 ىثتحي ام لالصاو اهفو + اهغأ م 5 506 الو

 سشضءشاان | مارار ةضأ دفا 0 لا زغلا فاظ لثم ماضي

 قالا م نيحطا رارف د | 0 نم تدل ندخل

 ندفنملا بظنعلاك حار اذا تن امدساس جات ن نهد دربأو

 شعر نم طشلاىلع قام * ةثغ غدفض نم حشراو

 شد شل لماحلا رك نو دك هعسوأو

 شكشكاطادرط تلقدقف « اسهبأت الف قافد يذهف
 سانلا ءامغو ل ع ام هموق نم لجر رامع نب ليعمسأ راوح يف ناك ( سبح نبالاقو )|

 ناكو هديشو 4م 0 م راد قدالب ادحسم لحرلا كلذ يف ف ايضغمدل لس دس ناكو هلذعبو ْ

 هراديف بارما نأ ليعمسأ ردشالف مهراه ةماع مه ح حالصلاو ردلا ووذو ل 4 0 ساحب ا

 رامعنب ليعوسأ لاق 2 هدرا لعاد اردو 4. وا نغم ن م 0 نك ن 2 0 هيلا لخديالو ْش

 ةفوكلاب ي ذاق فوقولا ٠ نس لول 1

 قفومريغتنك امدقل ى ردعأ #2 ةنايخ ند هنامذب أدحسم يا

 قالدتملا ناحل "الامم ترح #*#«' تقدصت 1 نافرلا ةيحاصك

 قدعت الو يعاب ولا كل ا # ةدحع. تأ حالصلا لهااط لوش

 أ اوناك نابرامع ب ليعمسأ طهر مهو كلام ىن ١ ا يرضاغ لدحر سسعلا يلو ) بتاءح نب لاقو (

 الحر ناكو ىل اولا هل لاقذ ي رذاغلا ىلع اب 0 من4 ىلاولا ىلع ادغ 2 ا اف ه ادغلا يا 0 كوم

 لوشإ ًاشنأف كب عص طداذام نادم ن

 ا د ا ف 0 # 0 هلل اولا ع

 00 لا ذادم 3 ند + نك 0 ذب يفررلا 0

  ليعمس| ناك سيب> نبا ) 01 ( مب 0 كالذ نوكيو ةل.ق لا ةلي اوزواحتب الو مهرئاشع

 دلاخ ىلوف الوان هيلا ناكو طرعميبانب ةبقعنب ديلولا نب دلاخ نب دلاخ ىلا اعطق:هرا نبا
 ١ نادلاخ ثدلي 5 مْ هنعرذاتق الياع ليعم-|ناكوهيلاج رش كلما ديع نب ديزي نب ديلوال الرع دلاخ نبا

 هينري رامع نب ليع.سأ لاقف رطف موي يف ةفوكلا هيعدروف هلمع يفتا.

 دو نمار لواكر سبيل # دو_ ريغ ضف نيعل ام

 * : : دوهنلا ك علوا نع ذاق  تايشانواتحلا ثرق اذاف

 دوهشم ةئيز موي يف تار لا دلاخ دلا+ نبا ىم 10

 دوعسلاب ال سحيتابريط رطف 1# ةادغ نسا موب. ىل تاس

1 
 د
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 ديع موب ىف نيرجام عظفم * سعال نهنأ تفيعتف #

 ديلولا نب دلاخ نادقف يطل # دج و يورأ نب دلاخ تعنف

 ىلا هب يعسو هذول ناكف سايردنب نامَع هل لاقي راحرامتنب لالا ناك ( بييحنبا لاقو )

 هو>م لاقق سحو ريع تارمثلا بهذم يهدي ا يجس م م” لاح لك يف ناطاس 1

 ساند نو نامعب مانألا ن م * ىنطبغي وي راج يندسح ناكنم

 سانلا طاص همم ساو او راح ادبأ هلثم هلم هللا ترف

 سارحاسار>لخادنمهيلع # ادبا قاغم جاس باب هل راح

 همداخو هاتثنيو دبعو دبع

 هرماخ لسلاناكهو> ولا رفص

 ناب قم نعل نم ممهاثمن وعدي #

 سايبنم عوجلادهج ريغمهبامو ©
 سانكراديف ةريزت> نطب يف # ةقلعم ءايطاك نو هلا

 سامرار عت نها و>رخ مهتظت #* ةرشاع دعب مهعبايلا حتشينا

 ساسحاو ملالس نيب مجنلاب * ةقلعم سايرد نبا راد تلق

 يءارفاويناماغب ارادتعتباو * ادبا ممم يدهع رخا ناكف

 ظ اضيأ هيف لاقو ( لاق )
 يرامحو ىداوجحو #* كي ينوذرب تيل

 را اراه اه يد عال
 يراد تعب الاو س #* ابرد نباان قدص راح

 رار نم 5 نحو * نم هي.تلدقف 2#

 رازطلا قد انيك اا م ١ دل
 يراهنو ىلل باط * هاوس تلادمول

 # راكع أ اخد ه * ايالب نم انحرتساو

 ها راسن لح ال سا
 راعشلا كح ةاط ا ع الذ ناك انتكش : وأ

 أ نمهناو هدئعن وعمتي منأو ةارمشلا نم هنا رك ذو ناطلسلا هيلع يدعتسا رعشلا هيف لاق املف لاق

 ناس لاق هل تأ نيل ىلا نكسسلا نبا تكف راسنا يبأو يمي نب هللادبع ةاعد ١
 الهح م الوق * هنوخاو ينع اناعم غابأ

 المر ةراتواروط نودعي * ين تاعي ضملاو . ينناب

 الفا دق ءافصلا دعب ىليا * مدو نوكي نأ فئاخل
 المتشم.داونلا اع عضأ ««. ةضاتب ىوهد قارع نإأ
 اللج يئباصا ام اومتئنظ * اوءكلملوا مرصلا ملواح

 الذب كب ينتباال تحبصا * دقاف يخا ينب انولفغتال
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 الصو نمناو> الا ريخنافا # هب تكتم. يذلا اوكسم

 ا علا سكت لاق
 الو ممجعس تقرافو ركشلا مهاذع نه تيفوع معاي

 الثو اناق ناك ند قر # دقو كيخا ينب َو ثا

 الللعلا .ىغتس معان تاق * اومزمي خارصلالا وهأدبا

 الاد 00 ءالب راد * يف كءالب ىرن انا تمعز

 الفل ويكلا كلحريفو اما * نذان مم نايتفلا سّئب معاي

 الحر ايفاح نيءاع تدمال د اج اقداه تيك نإ لع

 دامآلا نحو اضالخستلا نمر جراف ءودهملا كدعدعب
 اعل مكحلا لنزع 5 عرف وع ردا كرم 3 هيلا نك هةلطاق .تلملا نع مكحلا ىلو مْ لاق

 ْ هف ليعمسا كاقف كلذ

 طا اع نكي غ اذا ةفروكشلا تمحو أ تك هللا كراج
 مهغلا 9 كايقلا هد لماك 1#! هجعر قلدملا مكحلا

 3 ها للك رمتهدلاو ناررتلاو رفقا حبصأف

 مدا ا ريساملاو #« هنريع را هيلع يرذي

 اوملظ الك ن كبي ت تلصلا ن# , مكحلا ةريس نسح نمسانلاو

 #2 مم هي هلع اوهنع الا ومهدجو طرف يف ىراكسلا لدم

 مط سودعتلا رئاط كا  ع

 امص هيد باح هللأ مغراف

 ملقا و ساطرقلا هئم عسب 2#

 ومر ذا دورقلا دوه مغرأ *
 مقتني هاصع نمث 3 * وءيطخ بان موب مهين يف

 مذ الو يفوي دهع سانلل # اما نوءحار هللا ىلا انا

 اومكح امني شيعلا ةذل نم # انل ناتللو انيلع لوح

 ا لانارم يح « ررظددالا تحال
 ظ اومعزيذلا امأشنمناك نا * رض اهشبع نم جرت اذام

 3 ةرييه نب ربع اهب وح قدزرفلل ناي دقن الجر رامع نع ليعمسا عمس ( بييح نا لاقو )

 ظ ق أرعلامايالا كلتيف ىلو دق يرسقلا دلاخ ناكو اهايإ هتيالو نم بحءيو قارعلا ىل و امل يرازفلا

 1 الوهن سب هأو 1 تيب ةريمد نبا ةيالو نم قدزرفلا هنم بحت امن هللأو 1 ليعمسأ لاقف

 لاق مث ىعد نبأ يعد ثخم وهو يرسقلا دلاخ
 عزت" قراشملا ة أ مع # ىأرناةرازف نم قدزرفااب #2

 عرسو بولآلا هل ريطت ا * هدعل ثادحاو انحم 4 دقلف

 عزجمو ”جضت رسق ن د1 الق ه4 اهرحشة رازلا نم راملا تكا
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 دم ثروت 0 ناب

 نانا نا اك ع ري ا
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 عنصت ام انكحولم رد ل « اذعا ا وعرصا فن كول
 عضر و 0 مث ريسعو اهفس # ةلض الب ةفذاقك اوناك

 كادعس نب هللأ كيع انو لاق كورس أ نب هللا ديع | لاق ىلهملا رص نإ تادح ) ينربخأ ,

 اذأو راع ني لمييسا ىلإ تلج لاق يدسالا ىنأ نيديمح دس لاق يد
 لاَ فواتلاو 0 ان اذه مالع 0 ا 9 هساضأ ا وذ

 أمهم ىلثيم نارح باقلاو د امهحنو نائم وشم يائع

 امهمدع اذ لق ينتيلاب * امهءلظا يوطا هاتثرع

 أمهعمد تام ىلع الد * اهو الد نيملا ىلا م

 اهزاخ هللا لك رس # انوءاوهذ طلال
 هج

 سس وح

 | اون ي 2 قح ك-#-لع م نار ةبه و

 ام 1 را ومساسقفو * حيسملادبعودب زب روز

 اماصش تاكع لاو لك رمسابلاو لل ااندهاشو

 اهب يرزأ ةنالثلا يأف * لسعم مئاد انطبربو
 اباذه لدا لك 0 مم تواث تأ ركل اذا

 اأو - ىلإ تدعو فرثشلا ىلع انقل قلد

 بك" نيااشرحلا نم ه نين راما نادملا دبع ينب حدمي ىثعالل رعشلا * براقتملا نم هضورغ ||

 عزو كاساط هذ ناتو كو قحسا نع اها رجم يف يلطسولاب ل ل ” فيفخ نين ءانغلاو

 | يطسولاب لمرفيفخ ىكللا ن ,ال هف نأ ياش طا هللادنع أ ميزو ليش فيقخ هنأ ةلايلا د

 ل قتلا هب .كلاو ةر>ؤمو ةمدةم ةطاخم تايبالا ىقاب هعمو * اهدرب تاخ ذا ينعزاني * هلوأ

 00006 ةمكلا ةاهاضماه ومظعو ةبمكلا ءانب ىلعنادملا دبع ونب اهانبب ةعبب | نا لاه انه ىتعالا
 لا اه ىنلا ىلا اًؤاج نيذلا مهو نوميقي ةفقاسأ اف ناكو نارب 2ك

 3 اخ 2 ريختتسم اهب لزت اذا ناكو ةيعكلا اهومس كل م ةبق ىه لب ليقو ةلهامملا

 (9 3 نادم انآ باصقلاو نايقلا تاعمسملاو هدير بام يلععأ دفزتسم وا تلصق ةحاح

 هكر و ا رعشلا لوف تك لاك رش نم 0 د باىعالا ضءلل تاق ىعمصالا لاقو

 نأ تيلآف ىلقع لهذي داكف هتعمسو ىداولا مكح هيف ينغو ًارعش تاق يننال لاق كاذ ملو تاقف
 رانلا يف اهب يدل لحاو نع للا: نا 02 2 امو ارعش لوا

 ىف يذلاو عضاوملا ةنالثلا ىف انيديأب يلا لوصالا ىف اذك نادسلا راوأ١باصقلاو هلوق. (1)

 مب .أصق انتاعمسملاو نيمسايلاو للا اندهاشو يشعالا لاق باصقا عمجاو ىعملا م بصقلاو حاحصلا

 لصالا ححصم هئم دوصقملا هأ 0 ا ا يو | ءاصقب مي ءانمدلا 00 ىو اهرانواب 2
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 م مه ريغ 2 هرايخاو نادملا دبع ينو تعال ار ادا /

 ىرعلا انثدح لاق سارف نب مثيلا نب دمحا انئدح لاق نابزرملا نب فاخ نب دم ( ينربخأ )
 لاق يشعالا ةيوار يتم نب سنوي نع برح نب كامس نع ةيوارلا دامح نع يدع نب ميطا نع

 لوش ثيح رح ديبل ناك

 لسا كلك نقر كنا عال < ىدجا لالا لس مادع نم
 رش اك اند ىدعألا كو

 >2 11 ةقزللا ىلوو لدع علا ور ءاقتلات هللا :رئاتتعا

 |0001 12 يب ىلإ ةنس لك يف دوعب .ناكو نار ةققاسأ نم هذخسأ لاقف اذه نأ نم هل تاقف
 )007 3 اش لكف ميلوق نار ةفقاسأ نم هس و مومدانيو ممم رخحا ب رشي مهدنع مقيو موحدميف
 هد مه اذه ند

 دود( ملسو هيلع هلا لص يبل عم نارجن ةفاضا رح حم

 يفايلاب فورعملا يلجبلا ديلولا نب سا.ملا نب ىلع هب ينريخاف 0 هم .اعّلا بص يل مملهابم ريخاماف

 ةزح ينأ نع يسوم نب هللا دنع ادع لاك ينادمهلا عسبلا 5 دعا كس رك نأ لاق د

 اا نإ هلأ دبع نب ىسع نع ي ماعلا نانا ٠ ليعمسأ انثدحو راكب لاق بشوح نب رهش ن

 ةعاج ىنادحو ثيداحالا منأ هثيدحو مالسلا هيلع ىلع نع هدج نع هنأ نع لع 5 7

 نفيعلا دماح نب دمحا نب ىلع ( ام ينثدح نيش سترادر طاقلا و فاح 0 نورد

 18 يلكلا ىلع نب نايح نع نيس> نب نسح انثدح لاق دحاولا دبع نب 00 انادح لاق

 00 لع ب هللأ دبع نب: دمج نع ركب نب دم نع نيسلا نب نسملا نعو سابع نبا نع حلاك
 اندحت لاق هاند يف يريم يدهوم نب 0 ل 0 ا نع 0

 نع اص 3 نع ءالعلا ىبأ لماكن ع يلاكلا دابع نع رمح :نب دمج انك دح لاق قئار نب لدنح

 د بصح 0-5050 لاق يبأ انكدح لاق ةزاحا قاع ل كيوهدش 3 نيسحلا نب 2 رخو سابع نإ

 و دوراخلا 3 ىنلد_>و نيصحلا لاق سايع كاد ع هيب نع ىلع نإ دبع دنع نع قرا

 هلع ىلع ب ديز نع 0 نا هفيلخو ملاس 23 1 ينل دو لاق رفع> 3 نع ىلاعلا ةزمح

 ادي ينأدح نمو 7( سابع نبا نع ع نع فر رط 0 درعس ينادحو نيصح لاق مالسلا

 دلع نب رفعح نع قرلا سوا ين نع نانا نبا ليعمسا 0 راك 0 شايعلا نب ىلع ) ثردحلا

 0 قا الا نا 002 ًاضرأ هب هول حلا نمو 9 00 0 0 هللا دبعو

 0 نيسح نع 3 3 قو نب 0 نع 00 5 نب 0 نب نسحلا 3 هب

 د

 ك2 0 7 ا ا



 200 ا ا ا
 1 3 ب 0 مي 0_0

 م١ (

 | ولاق لولا ثدددعال ظفالاو يعشلا ن 3 2 5 كل ١ رس نءو رفع> نأ ن 2 رباج ن ع كي

 ناو حييسملا كيعو سقو كل مللاو 0 0 بفقاعلاو ا مهثو نار ند بيوص مدق 1

 دوملاىلع اوذقو يح زاحا سا مهو بشوح نب روش لاقو مالع وهوثر دك حملا ديع

 اولزتفريزان او دورقلاةو>ااياولز'ا فرشالا تت ل ايروصنبااب مم او-حاصف 00 تب ف 1

 سوه يلعهللا ىلص يب :ل| ىلصاع و | كل اورضح 4 |4دسس دكو ازك ن كه دع لح راأ د دلو مهاولاقفمبلا

 نا 0 لاق هوبأ نم ي- وم مساقلا أ لاف فقسالا مهبط 2 هنادي نيد | وكرفا أوماق 2 لا

 يسنف: لاق بلاها دبع نب هللا ديع يلا لاق كوبأ نم تناف لاق بوس كو وسان فسوي لاق
 لئموا ناد مالسلاهيلع لب ١ ريح هيلع ضقناف هل 1 مسا هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 0 ند

 6 1 مس يأرف مسو هي هيلع هللا ىفد هللأ لوسر اهاللتف بارت نم هقلخ مدآ لع 5 هلأ دنع ى ظ

 كيلايحوأالعو لح هللا نأ معزتا لاَقُف ' لسو هيلع هللا ىلد ي :لاىلا ا عفر م هي هلع ًايععمأ هب ريد 1

 2 ًالؤه ديالو انيلا يدأ ىف هدم الو كيلا ىو مف اذه د بارت نم قلخ ىسيع نأ ْ

 اولاعت لَقف 00 ل كك احام كعمل ن“ هيف كك ند هيلا ىلاعتو كْواَح هللا يجواف مهلا ىجوأ اهف 1

 اولاقف نيب ذاكلا ىلع هللا ةنعل لهدف لي مَ : يفناو اعيع مءاسأو 2 ؟ءانبأ و اء انأ ع

 1 و 3 تعول 30 هللا ءاهن 8 ةأادفلاب لاق 9 0 يقال اي اًحفصن أ

 0 انلمق 3 هلعل هول.قتسا 0-0 كلع 1 0 نا 0 ها يي 7 نوداعتل م 5 هللاو اولاق

 مولع هللأ تاولد نيسحلاو نس دو ةمطافو ىلع هوم ادغو حبصلا ند مو هيلع هللا ىلد يبا

 ءاحو هيد ند كا اف ىلعب ءا>و اكراب 30 مْ ههحول ىانلا ليقتساف فرصنا حبصلا ىلد امل

 اول_قاف هراشإ نع هماقاؤ نيسحلاب ءاحو هئيع نع هماق اف نس# ءاحو هيفتك نيب اهماق اف ةمطاشب

 هيلع هلل ىلك يلا نكح و لاق م م هيلع هللا 0 51 لاقف 0 هللأ كلاقا اننا مساقلا

 0 ىدلاو ا امأ لحس هب هيلع هللا ىلد ىلا لاق اولو ا« ١ كتاقا دق لاقف هاطعا آلا طق 2 و

 ثدب دل يفو 0 ىلاعت هللا موك اهأ الا هيا و ينارمدأ ا ه>و ىلع ينام مماهاب ول ول قحاب 1

 ناك نا هللاوف ل_د>رلا اذه نعالي نا هللا 1 ؟ ذا اقف بلو بقاعلا نأ ( بشو> ن' رهش 1

 0 0 همرض خف م 7 لو اكل لوحال اقداص ناك نكلَو ريخ 0 عالم يف م 9 ايذاك

 لاق رمدأ 0 تاع مدحو ىدع اه رب ىريخاف ي دعالا اه 6 د يفلا )ا مدالا هب ةنقلا ريح اماو 0

 5 0 هنا نع دم نب ماشه نع ا نب لعد دعس يأ نب هللا ديع انثدح

 ١س تا دا جوش طم تيتا فد

 ىلع اكو يدأ دج ةماملاثن مهم قهلتناكو لآَو 2 لها نم را رعم نب يلسع نب سراد نب حسي سأ كنع

 اه اكو عيش الا عئاج ها نعل فئاخ ةئقلا تأ و لاق ناوريحبلا هل لاش نا

 نبيديرربب بفن كب 2 نم نار لو نك لوأ كاك رايدفالا ةرنع ىلا كلذ نم

 يلا هلام لقتناف حيسملا دبع تامو ةفوكلاب موف ديزي نب هللا دنع هل تدلوف ةءيهر هتنبا نادملا ديع
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 : باغت ينب ىثعا لو. كلذ يفو ل يف لح ىثراح لوا ناكف 00

 اهباوناب يخانت تح كقِلع مح نار ةبعكف

 3 1 هللا دبع ينثدح لاق ماشه نب سابعلا نع ى#< ينثدح ناك داود نع نيسحلا نن دمحم ( ئرخا) ظ

 0 : 6 ما بالك ما تلاقف صاعو ديرب امطغامامز لها ل نك 4س ةيهنو ينال ل راس 6 ةيمأ ا اا أ تلاقف الس ل ل ا عباس ناكل ندم ١

 1 ش مدقو ظاكع مسوع ليفطلانب صاعونادملادبعنب ديزي .ت>الاق هيبأ نعيلكلا نا حابصلا نا

 . | ليفطلا نب صاع اذهو نايدلا نب نادملا دع نب ديزي اذهلاة:نالحرلا ناذهنم ركسالا نب ةيمأ

 |١) هحأ نبا اذهنلاق م.تلاقف ةنسالا ب ءالع تعمس لهلاقف | سماع فرعأال ونايدلا ينب فرعأ تلاقف
1 
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 0 ظ بوصي ناك نموباقعلا ماكمو جحذم سيئرو ةتكلا يحاص نايدلا نبانا ها لفاَو ظ
7 

 | 1 اهلس راف نادعلاك الو يعرم خب مي ةيمأ لاقق ايهذناج رختق هيتحار كلديو امد فطتنتق هعباصأ

 ” ]| ناع درب وا ناع مج مكل لوف لاق من مهللا لاق يعوقيللا مهحتادمب نولحري كءوق ءارعش نا ملعت |
4 3 1 
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 000 لرش اكنأو ديزي ضوق من لاق ا ركذع 1و < انكلم لهن لاقال لاق ناك نك روأ ناك تفس وأ |
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 حق اراوب !للخالا 6 م ركسالا نبا اي يمأ

 د ج زءلاكضحلا حمرصلا الو 0 :

1 

0 4 

 يمانل ودع ناكو لشلا ناد ندد ص لاقف“لاق

 درس اع نم يذلا اذار + دينا كتعيرعش تلا

 2 مأ ني 5 0 #« دع كر موف

 * دييطأ انداز دنع لب ال # ْ

 : تاكا ىف د كاف هتنبا: نادملا تنف نب ديرب ةمأ جوزف لاق |
 نائسولا ليفط نب صاعاو #* نازد> الا قراطل لاحرال اي

 - ناهدعتلل دف -تزاض 1 انكر #1 ق 2 هم وانا تناك

 نايدلا تّئدحو ىلع ار * اهلك نزاوه نمسراوفلادع

 داذو بار ةعسدلا تحض * دلاون :نيملا فرشلا يل اذاف
 نايقويدب و>ا بايشلاضغ # ةعنم وذ سراف كنا ماعاي

 ”ىنادتو. هل يبست ئذلا نوذ # لزرقس راف نباايكنأ رعاو

 لات ى قا ةلطفلاب كال #. :ةرقع- ضاع ننراوف تسل

 نإف لإ ضو تانصلا قبو. © كلامو ساما ىب. تقل اذاف
 نارمث نع ءادعالا عفادلاو * همساب هونملا لجرلا نعلاساف

 ناع ميركلاو كرمعل امرك * هموق سراوفيف ةداقملا يطعي



 رسب ااا ماسلا 7 1ع ال ياا راسإ ع 7 نبع

 ليفطلا نب صاع لاف

 ناز>الاقراط فحاول اي

 قر ةوبحم 0 اور

 هلببقو قرح نباو تنأام

 نايدلا وج د 5 ركل #*

 نا ىلإ تفيد ”ةوانأو #

 ناليغ يف ىمخللا ةواناو *

 ناطحو يف نم لئابقلا 50 *#

 يناع لك رذف كرخفف الوأ د مكيف ةوانألا ةفلاس ناك نا

 ن

# 
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 م رمصت كلم وقدصق كرذش د صقاف

 ناقو ليعرو كالا يف كلامو سام | ىنب طقشر راو

 ناكط لك حابص رامدلا | 2

 يف ءااو هي _.سأب هوم 0 0 ا وه ر ومالا وطال اذاو

 كلامو لاعفلا وذ يردح وباو

 عاش تنأو سماع يب ند تنأ هلاولاقو نادود نب ةرم ىلع اورثو صاع ين ىلا موقلا عجر املف
 ةرسم لاقف نايذلا ب حلا

 رع اك ملنألا نولوُش * موق ر 2 نزاوه ينفاكت

 2 :انآلا تدعاملخإ ها هيأ وديوان حمارا
 دوهش مه مانالاو لاقي 8 قدرف ترده اللغو
 دكت#اذ ن» مأ ءايلعلا نع + احنفص مالعالا ب رضت ينأف
 ديحم اهنعامت انق مهط * انك نالغ ينب اي اولوقف

 ىدارملا حوشكموبركيدعم نب ورمعو نادملا ديعنب ديزي مدققيا هرلا هذهيف (يلكلا نبا لاقو )

 قءص نب ورم نب ديزيو كلام نب رماع ةنسالا بعالم سدق هو>ودهدنعو اراوز ةئفح .نبا ىلع

 انايد ناك هناف 0 اذا نايدلا لوس ناك اذام نادملا دبع نإ ديزيل ةنفح نبالاقف ةمصلا نب ديردو

 همناس ا نعل ءل هده قشو ضرالا ين نءإ هذه عضوو ا عل هت عفر يذلاب تما لوشإ ناك لاَقف

 أذاف مشاج قاف ىت ن* ينيشج امو مشاع وهو هقلخ يذال يهحو دحس لوقيو ادحاس ري مْ

 : لاق 0 عفر

 املاام كل دنع ىاو # امح رفغت 0 مغ نا

 بونألا حايرلا هذه نع ينوندحم الأ َلاقو نييسقلا ىلع لام 3 * ندوذل اذه نا ةنفح نبا لاقف

 10 موقلالاقف اهملع ينانعأ دق هناف ءامسالا هذهب تيءس مل ءاكذلاو ايصلاو روبدلاو لامشلاو

 تنك ا ناسفلا- حاب لاق 3 * نادملا درع نب ديزي كحضف اهف اذه ريغ مفال اه 85 ترحل اند

 عاطم ةلمقلا يف اهم ا برض برعلا ناربولا لف مهو ع كلوش ء هملع طقس اذه نا نست[

 بولا ىهف تيبلا نيك نع حايرلا نم به اف ملا مع لوزتو ءانشلا يف مهفدتل سن مثنلا

 امو 0 يف هفا> نم تيه امو ايصلا يف همامأ نع تيه امو لامثلا يه هلامش نع به امو

 لبقاونادملادبع نبايي ملال اذه ناةئفج نبا لاقفءابكتلا ىبف تاهيللا هذه نيب حابرلا نم رادتسا
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 لوشامهل لاقفدي زي ل ةئفح نبا ر او هورخصو هوناعق ردا ناوعتا) نع مهي ني سلا ىلع

 هل لقو ماشلا 2 3 رش و قار هلا كعنم ن م أريغص نبل نايتفلا ريخاي ديزي لاَمو نادملاد.ع نبا ١

 ءال وهناف كرغي نم كرسيالف 200 نا 2-76 وأو ناسفلا رخل كل لبقو نشللا تغأ
 ةميظع هدنع ناهعن لاةمسن والا لجر مهيفامهللا مي ماو اوال لمم كيف اولاقل نامعتلا كنع مطاسول

 ند نزا وه 2 ةيراولو هلل اقف امدا م نياتحال كيااو اع نايدلا نبا ايدل لاقو كالام 0 صاع بضخف

 اددابالو دام كنفال و ث رحل ينب ةأرج مطام لاقمت دير كحضف فرعت نيذلا مهلبال لاو هف عأال

 ةرد> ع .مشاالو طقاريسا انتقام ءاوس نايتفلا ريحا نو مهامو ّيط راغدالو ةيفةدبنل الو دربز

 ادار يكتب نكتار مسا ان يحل لف 2 مهر نعدو زعبي جا ٌوهناودب * ي :التق 08 كالو طق

 ةنفح نء.اىلع هبادغ | رعش يسقلا نيب ود ناك ام نادملاد ءنءا ديزي لاقو راخلاب

 هدداصمو جلف ف ُْق ىف هدرا وعم د مهلا موق نانا ىلع للا

 هرطا وم ميلعتداح هنأ ىوس مهلا 4مم ناك باذ ريغ ىلع

 هرداسب ري ند مهركو هفاح رس لك نه مهدغأبف

 2 رفاظأو هباينأ تالفالو ةرعش لق ىذلاب هوصقنم ل

 ا لعأ ىف هلا ث ردللو

 ءركاذان ايذلا ناو لضفلا نم *: ةفمت نامعتل مسيف كراحايف

 هرياو> هئموق اريسك امظعو * هدافأ المو اهنع افع ابونذ

 هرذاحنال يذلا لوقلاهلاو اة د ردن ن | نامافلاك نع لاسولو

 هدلل د هاقسو هرب رمد ىلع 4وم ةضاخأل ةثيع ف ديزب مظع لوقلا اذه ةنفح نبا 0 أملف لاق

 دج انوص عجس لرل ةقاكر ديزي برق املف طق هيلع دقو نمث ادحألا مطعل مه ع دالعأو

«+ 

+ 

 هرئاض مالا نما ولقىذلا نأ 0# - نود ضار هاوا واظن
 نب

 هرئاط فم >نانامعتلا هن ءوري ©

 د

 لوَش لحر وه اذاو

 *«*  بفانمدنز انثلا يحب # نيرئازاانم عيفش نم اها

 بلاحلا ةرمغلا حمي دقو *# همارك | ةئفج نبا ديرب

 * . هاذ ادغ ينافالاو * .هريفاظأنم ينذقتف
 ا برسل فو © ب لع اموي تلف دق
 تراعلا *يطنعدقو ملك « اهكلم:يف ناغ تيلالأ
 براغاا اهءاللج فخدقو نإ ةءس ند ةنفح نأ 2 امو

 ماذج نم لجر هلاق لب لاق رمشلا اذه لوم تن[ كطخام لاقف هب ينأف لجرلاب ىلع ديزي لاقف
 ةئقح نبا هيلع 5 امش هبارش ىلع هل لاَقؤ تارسشق ةلزمم ناعما دنع هل تاكو ةنفح نبا هافح

 ديزي انأ كاقف كفرعأ قد تنأ نمو هل لاقف كدغأ انأ ديزي لاقف هلئاقف ادغ هجرخم وهو هسغ



 3 - (141 2 أ 1 0 ا ا ل اح ا و ا دا

 رمشلا اذه: دغتدح [كييعالاف ءرمأ كتفك دق لجا لاق كيباو اطل نأ "لاق نادملادبع نبا
 ماش || ةعاضق قدلت لاق كتدحاح نايدلا ناب هللا 5 كاح هل لاَ هعدوبل ةنفح نإ ىلع دير ادغو#

 0 تاعقدق لاق تك ل هأ 0 ل يذلا يعاذملا كل بهو جح دم تو نوه 2ك نهد و وتو

 0 00000 كلا كالا كتيحان 0 50 7 ١

 0 هسو ماش ا نيع ف نيز كلذ مظعف 0 نذده 0 0 2 نا نايدلا يف ْ ٍْآ

 4 ب وب كح حلم مز ب 442 2

 ورع امهل لاق نزاود ا 0 يللا نا قود فر !

 ىرقنملا مصاع نب سيق نا مث اءرمرق يفامد اباصأ دق اناكو نابذ نإ فؤوع نب ةرم ينب يف ىماعو ١
 يدففة سم ينب دنع اوناك ىراس 1 ةدعو اوس اضاع باصاق ناب نب فوع نب ةرمه ىنب ىلع اع ا '

 نب فان 5000 يف. هود ول و تافتسأف يفر اوهلااو 3 , و مصاع نإ سف نم مهريسأ موق لك

 هلوطخا ل احا نب نيصحلاو ةلمرح نب ماهو ملاظ نب ثارتساو:فنوعن نب تارطاو ةلراق 1

 يدانف الل مج ا كرات يتاف ظاكع مد وم كل يرف ع

 0 نيصحلاب يوعد تلو # را :ىاوانائس توعد

 7 عذر سد كيس ا كرنب د ةللو 0 لك يف مهذيعأ

 مان ريسع مر مم مع ناك نمو * مسموم راحو يندالا مهفياح

 ماصتم ند تالاعلا يف ُُق 5و د ريش نامزاا كثادححلاو اومصف

 مساوملا يفدب يلغي يدذلااذ نهو * 4ةماغ قالطال نه ي رءعش تم انف

 تاسالا هده ىذا يذاولا"ن ل انوص عمت ناقد ٍْ

 #2 بكل يح ىحب كيلع #١ بحي مل ىذلا ان #2 ؛

 # بضغلاو اضرلل مما # .جح لم ند قلو ادب كيلع

 50 دعمن: ورمتعو اسيقو * نادملا دع نب ديزي دا

 برعلا يف: مسولثع .لسلقاو» # .مطاوماب "٠ كانأ .اوكش
 دلال تم شارل لس نورد مهدت الف سؤرلا كالوأ

 ظ ١ هل لاو يدار 0 ثوذل كلذ 6 0 نيف هقبسأو 15 ىلع أدعؤ ا 2 0 توصلا عساف لاق

 1 شب ىلع راع مداع نب نسف ناو انم وق/يف امد انبصأ ةبواعم را م ب نه نالحر ىخاو نإ ا

 نش راو فوعنب ْث رخو هوا يبأ كَ ناسي تي اق أريسا هدا رواحت موف ي 31 لع

 جح ذم لزانم ىلا تروتناف ي ل كم رنا بسأل مسوملا تينافييت تش رف ةلءرح نب ماشهو ماظ

 با 0 كبتادب دقو نكد اذكب يف انا 00 ىداولا نب تعسف و اذكب تيداثف

 تأدب له 3 ك”لد ل هل لاَ ب 8-5 كا ورم 0 5 هوالغ ل الو نعل لعو هلم

 نادملا دنع نإ د ا هب تاب نع كيلع لاق حوشكملا نب سشب مأ لاق يلق دج

 وس و يي يي باربي رسسسسسمسااال

 در دج 2 تب ل يل 12-2 02 1 صب ا م عب ل ص عت ل وتس هج عت هوس ص سم سس مح

 ٠ ( مت لعلام ٠
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 1 معن نب .سدف ىلا ثعنأ ل كب 0 هل لاقف اذكو اذك يتدف نم نأ 0 3 اي هل لاقف |

 )00 لك كيلا تعفدالاو اهل .ناف كأي ىيقتي ىح هيلع ترغأ الاوهتر كح كب سو رع نا.
 1 مم مصاع 0 سد كاش 000 اضرلا اذه لاو هلاخأ هب تك , ريشأف نأ 2 مك ىف نه 00 ظ

 1 0 مج | 0 * هتصغل ىحشنت نأ يمتاز 0 |

 1 #0 راع ءقعو تا سامق 1 لقو هنع زمام اح كاكفاف ظ

 7 0 نب دب نا 3 انأاي لاق 00  اهابا هدشتاف مصاع نب سبق ٍ 0 تاسالاب 0 لاق ْ

 1 1 دا دنع بصإ مم دأ ص 000 كك ركيردعم نإ و رمعيو مح يفب فاو 1 اع 1 ]

 هرمض> ن . 1 مداع نب نسق افق تدفع تيضقل نا ار يراتسأ ع 8 ّق ل تاسرأواو ف

 دب مكيف هل لازيال نمو اهد.س ناو جحذم ديس نادملا دنع نب ديزي لوسر اذه مك 2 |

 1 11 لدم ن هنافا طافش هن مكحمو هيلع هيلغن نا يرن اولق نورت اف مكل ةص رف هذهو

 أ ضورقلا ةازاحمو مايالا لودو 0 لاحعس ننام 2 م ار اهنا رسل 00 هلام ىلع هنمت يا

 0 ىلا ثعب ودعس ينب نم لخر دب فارسا ناكو مهيدي ىف كرت هيلع هولغافدس وع لاق هيلع ااا 3

 ١ | كي 9 عبو هدحال رقنم دبإ ىقوأ هدب يف ناك ول رسالا نا مياعأو يرد اهب هملعاف 30

 نكح هيف كلو نا ىلا رب نأ ىدعملا ىلا ديرب اك دعس يب نم لجحر دب 3ك

 كنا 6 هللا ةف اهؤاعرو ةقان ةئام لاقف' ' حا هل لاقف ناد دع نب 1 يدع لاهي قاف ظ

 ||| حدك دقلو دعس ينباخأأإ كتنيغ دقل 00 ام كن را ىنب راط>اب لهاح ىنغلا بيرق ةمطا ريدقل |

 0 اءرواجف م 0 ءاطغأو لا ناصق موق ميت ينبأب م <بكلو انااومأ لح لع هنن قاب نأ فاعلا
 8 || فاس 0 ل انه لع ناذلا دبع د يلكلا نإ (لاقو) نار < هدنع انام اي وو ريسالا

 1 ١ ديزي ىلع لح موقلا ىتلا اءاف ةداخ ماع ىنب لع معنا تااكو تك نا ثار طا ىنب نم ةعامج يف

 3 || لقسسو ةريم ليخلا هذه ىفو صاع نب نم مزمان 71 :رم ثرحلا يف ٠ ليخ تعدو صاع ينب يف لنقلا

 ٠ | كلذ يف لاقف .وباصأ 'ي * ىلع نوقربال مهوب ةيشب اولازب زبر نك نب ثرحلا ىن:ناسرف نم:اناكو

 ا نادملا دع

 *« لختتمللاف عرلا في ة رمعف * لبذيف لوغ نط ىملس نمافع

 لحرب يح يوللا ءونءابي عاو .* . (طالذ داؤفلا داص ىلا رايدا ©
 اا 2 كايحأ لزاول * اهعار ياه نع تادسكت ناف
 لكيه ةدار-لا .لبع اهضراعي # ةطيشب تيده دق ليخ براق

 ظ

 | احف كررت هر و هب راطو ,عرلا هر 3 كلام نب ليفطل ىن را ل ا

 لدج ليلا قعقئلادنعباسن ااذا * هناك مازهلا لاح اذا حوبس



 نيب

 * ليعدو :ساملاو ناتق املع

 لقصملا حيفصلا وىلا وعلا رودض

 راج اجلك فر لا

 ةشم رجب مول لك 2 مهاقاعم

 لامش تايشملاب اهتم ءاسمب * اهناك ضيب يذاملا نم فغزو

 ةلوج ينالكلا يملا لع تلاحف

 د

 اننإ

*« 

 * لقعمو ريمع ايده سراوف *« تقحالت قح س.شلا نرقرذ اك

 لحم تاولا ند درو مهرك ايف *

 لزرق ةحاحعلا يف اليفط يجو #

 لزعا توملا ةيشخ اضكر 0 مولاجر نم سرافالا جني 3 د

 دضتلا 5 ةعنص يق ديرد را اا مه تك 0 دق هاما سر ديرد 0 رايخا ) نادملا دنع نإ د 7

 ديعسوبأ ينربخأ لاق ناملسنب ىلع ) ينربخأ ( 0 ضوملا اذه يف امداعا نع ىنغتساف اذ انوع يناغأ م

 نب دبر أ ا ولاق يلكلا نباو هد ع نأ و ا تان ع تانج 0 دلع ينثدح لاق ير دل

 ءار 0 ةننمالا عالم كلام نب ساطع 1 صاع يب لع نا ثرخلا وس هعمو نادملا ديع

 نر تنكر 9 < نادملادبع مسأو نادملادرعنبا ديزي تام اء اف اءماع 0 3 كلام ةدسع ءاضاو

 تش بديز تلاق وزمن كك! نإ هعسر نب كلام نب ث را نب دايز نب نطق نب نايدلا نبا وهوأ

 نادملا كرع كب ديرب قر 1 بعالم كا بالك نب رفعج نإ كلام 5

 اهاقثأضرالا هب تا> 3 »+ ادملا ديع كك ديزي 5

 اهلاضفا دحلا يف لضفب #٠ هلضف نمو كولملا كيرش

 اهلاوقا تلن ذا ةدنكو # رفع ينب ىراسا تككف

 : تراشبأ كاتو
 ٠ ع 0 ! , رع

 موك“ الا مجالا هلا ىلع # نادنا دعو د اكد

 مك تزرب. اذا !هلولم © .ةزوك سم: مازنلا نما حامر

 تنير تلاقف ديزي تكب نأب اهوريعو كلذ يف اهءوقءاهمالف لاق || |
 اينامي ًايرك بأ ةيرازن ينتاب لع يرازلا اهلا

 اًمادرو يعردماديد>ر أ نإ يندرو ديزي مي : 1

٠9 
 كدهسس وص : .

 ريضن نه رظناف تا 3 »* يصعب وى :ءانعلا(1) ل. لطا

 رود . ىلبق ٠ نم نسسمشلا نك # ينع تطأ يرحل اذا

 ١  1ضاشيلا“ ء رصتلاب لوأ ليشت حرس نال ءانغلاو يدعملا جرسشحلا نبهللا ديعل ِ

 )١( يورو 0
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 ظ د مرشحا نسا دع راع لي

 ْ ظ نب ةعيبر نب بكن ةدم> ن.ةعيبر نب. ور*< نب درو نب بوشالا نب جرشملا نب هلل ديع وه

2000 
 ١١ اسدمت ادازح 0 نام كو نوف لا أ را ا لاعا دك اال انس نسا رمت
 1 1 ١ محي الا دايز لوقي هيفو

 ١ واتت راد نع رد لئاق ع كار بخ ايبا كاي يتم احا

 اق تاذاس ْن ل جرشحلا كب هللا دنع ناكو نأ وه كب ركب نإ 0 0 2 ب ماع

 ةهدوح يب ةغلان لوش توشالا ىف يفو هدد ا ىلا همدسأ

 بوشالا يف 5 دعلو ع 1 0 6 سرا وو ل ل ْ

 دنع نهز ُق نا دس ىلع بلع ناكو اريك ا انعاش 0 بوشالا 6 جرشحلا هوبا ناكو

 "0 يهشالا نب دايز همع ناكو ناتسهق دخأ و جرشحلا لتقف يرسسقلا يف دانا ند يبلا مزاح نب هللا

 أ نيبو هيب حاصإ مالسلا هي هءاع بااط ينأ نب ىلع نيئمؤملا 0 نا نان دق ناو ام ير ا

 ةيواعم ىلع دّءب هد ياللا لوعرتتاذ قويا مش | هيلون نأ ىلع ةيؤاعت

 3 برقيو مكنيي ًاحالص ديرب * مشاه نبا بإب دنع دايز ماقو

 || يرسلا اندَح لاق سارف نب ميلا 0 0 ىنادح لاق 0 ا ن2 ا

 لجعر ناتسوش وهو جرسشحلا نب هللأ دب كنع ىلا ءاح لاق ناندخلا نب اع نع بهءصم نإ ءاطع نع

 لو ًاشناق هب دلع لخدف 0 ؛ ةمادق هللاقي

 جرشح ن ؛!اي هنالاؤ لع ا 37 د روعتم 3 اح مى 0 3

 نشا رق نم

 جوعا طونملا مغر ىلع ا د قدي ه1 دوو نبأ تناف

 أ هع ةعأ لك ا ءاحو #23 حجر نح ن ؛آتن 2

 0 ماضالا ءاح اذا د ان لعاتو فاح لك كك ا 3 تقد دس

 جاه دماحلا 1 نهو لد اق د هلدم نا مق و نإ درو و

 بالطلا راك نم ماع 7 ةلاح لعيناف ي 42 يرذعا لاقو مهرد ا هعلر أ ءاطعاف لاق

 نمو كنريشن :غيف كرار لح 0 دش 0 للاو لاق يترذع نم ا

 مك نب | جرشحلان ,ال (ناكو) ءادعالا عر و الكل ت١ ري دقو فِكَف كترذعا كيلا عطقتا

 (١)لاّقؤ جرشحلا ن "نادل | دنع كالذ غلبف كرجابو كيك وطو ريخ هد.أع سلو ى رسسقلل لوي

 ريضت نم رظناف تشام شعو * لا ل ةءانشلا لمح لطأ

 رييكلا(7)ب و 4 وأ ريح كر كالي ا

 بطلا يوزو 6 يفاطلا سرخذالا نب ةرتنمل يورث تاسبالا هذهو ( )١
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 رود نق نود 0 نأ ان يع ثيح عا را اذا

 رومالا كنزي ناتح هلا د 0 يذك ند 0

 : ريالا هيو ه سمح أد ا »+ ىرخاب 00 ثعل نانمهو

 ظ نام ىلا ”تامركملا ناو # سويوكح ولا ا
 ب 1ذوأبا نادك نيكل رمكو
 * قانأ نم نئاوثلا فيرتإد

 أ مساع نع ب بعدم ن , ءاطع ٠ نع يرد نع ميلا. ن ١ 1 ليج لاق نقل نإ لع ) 2 (

 ؛ هشأرف 0 ىطعأو هل هيذع ةقشنتم طع 0 ناسا 2 جرشحلا ن 1 هللا ع يطعأ ناك ناديا نا

 | لجوزع هللا لاقاك ارذ.م 000 ترصو ناط. كلا كب تعاليم دش 0 هلتااقف هفاخلو

 ريرضلا جرفلا بلطي دنعو

 ريما فلا وخأ قرم

 1 ْ هل أ ناكو ىدبلا يورن ةعافرل جشم ا نإ هللأ دب ع لاف نيطاي كلا ناوحا أوناك نب رديملا نا

 تربو هللاو تقدص لاقف هب ماكس امو ءاهرولا هذه تلاقام ىلا عمسأ الأ ةعافراب اقيدصو

 كلذ يف جرشحلا ن ١ لاقف نيطاشلا ناوخال نيرذيملا ناو ردم

 .دلتلا .انلاومأب ايتام . ىراكم .« ا دع نيلا تييلاناتا
 ؛تعع ذأ هن انددحام مراكم

 2 يه

 دهحلايفو ءاخرلايف تاضولاحر 0

 1 12 رايخ ياي يذلا فاللذ د اندال ٠ ند 4 اندح ع اندرا

 دهزلا ىلع ديز نب دهن اهدعس:و * قلخ لاملا يفالتا ىلع: مولت

 يدشر الو ىاوغمكنم الو ىلع 35 أوقفشتف م 4 تسادب رن 2

 ! : ردو 9 يتياوغ 3 /

 دجللا يف ”قورصم يح وذاك و

 1 ع هب ىجا امو ىققعل

 هرابببالا داوزالاب لع ربع
 دحلان م زلا يفىافكد تفاك الل # لذاب تز> ا حس يننكلو

 دوعلاب ور 3 هلفو داقرلا نافذا كلذ

 ( لاق ) ًادوج (يشساطابت ناو هيوم ند وهو م دس ن ةسرات در تالا

 متدرأام 1 0 ار تيبأ

 ٠ ةريخذ ىلام نا يلام لك

 1 دازلا ىلع ءاكنع ل

1 

 ' باو ىلكلا نع 5 رصقلا ةذه يف اضيأ نا هللا دع لاق ( بعصم نب ءاطغ

 هيلا 0 و نيفنصملا امهباتك يف :ةديصقلا هذه نم اعيش ناظقيلا

 دفنسو ىنشي لاملا نأ مذلا نم #* ةياقو يذسع نود 00

 دبؤم نع دوهاو مهري غو * يتريشع عاطصادو1لا ىل وسو

 دايو مدلل لدينا ناوي ىلا د قحابس# نع اند تكنيو
 نق ا ل

 هش وقلاو هافك ؟كماع #

 كنس ١ يزل ها نحو فلا دس

 هدود> ريع ىفلل ىق ي الو



0 2000 0 1 1. 

 07 تك كيم ىلع َث رخو ل .اطل ترص“ الهف تايللا ىوذ 0 اهدع كيعس باخ دقلو كاشد'

0 000 - 

0561 

 دحأ مراكملا ىبياط تاقو * اهغ تون دولا يف ةعالو
 دإ_.لا اهارتعاو ىظيغ كلذب * ترتعاو ةمالملا ف تحلا املف ٠

 دعقمو لظناوسنلايف كنعَىلو 1 مغر كيف اش يب 00 تاق

 #2 درك اهرش لع نوي نداعم كلو قع شديعو

 د

 ان

 ديقم ديار :١ ناظم تانيرق ع ردم قاع ثنا كلاقو تحلف
 د

 د

 دعا يدلادب قارب رشلا نم © ضرب ىدار قوق هو لكاط
 ني ريطلا نه هيداغإ 7 5 #2 ام امه شيعلا نإ ا 5

 د_عوم سانلل توملا ناف ايال_.لاكراودصةلاذ> ارح الحرايف

 دو قدا لذي ىف كناري <  كذاع ةلاقم كواو امانا نش
 0| 1 دحمتلا امفويوصقلا ةباغلا ص * يدنلاو ةحامسلا نا اهلل ايدحو

 ا( .الدمت لابفلا دوم دحلا اذو « هقك ةحابس ادع قفلا بنحو
 ا( آس نب نايد هتطعاو هترذيو كلام تينا كظمل هللا كقفوام هللاو هلاسإ هل تلاقف لاق
 ( هل لاقي اط مع نبا ايف هفنعف اندر اينو اع الل ناكر يهطم نسم لاق وع ةكف اهيا نم يرد
 تان الو كدشرل تقفوام هللاوف قالطلاب 0 :ناكف تايمر دل لاقو ةلبمر نب كيذالا نب ةلظنح

 َِ 01 نبا لاق هب يدتس ا 0 لدم الو ةروش.لل 1 م شطلاو ةلاهملا لقال ن م ارا ىلا تقيل

 ةلظنط جرشح

 لفحت لك 2 ماوقالا هدم هلاملان ا كنععد لظن ا

1 

# 

 #* هن ريح دق سناب ريقق ند مكف

 لتعم رارغيذ نضل تولع * ديا ول ليس نغ قيس نمو

 لصفم ريغ نك وىنعد هل تاقف * يتميش دو1او دو لاىلع دازو

 لبا مثلا لا وفا 2 5 _ وارهد ترضاعدف كالثق

 لاضو ١ لاح نمو اريغص #* اعفاي نك لخلاىدح ىلاأ

 لزعع هبنعتن م عدو 1 كلا ةحجم بك راف سانلاهنع نغتستو

 ىلوقم ة هردءم كرس و جاف : يريد هنأ واف قءدةسمو

 الخلاب ىهدلا صأ ال و سما يناف
 د

 لدعم .لك :سانلا ري_ؤو اهل. ©
 ٍلوقم ريخ 0 ربخ ل * درا#ك مفلا ع تدس تخش

 لمثملا فاعذلا قايودك راصو * هلوق عاش ةم 0 ا

 * همالظ تيرس يجوجد ليلو
 * دحام ناوسملا نم كلم ىلا

 اهدفرب ششيرق تنض اذا دو 0

 : ع ءانحو قربلاك ةيجحا

 ر

 لاضف موي لك يف اهقبسيو

 لضفتم ديس ايلا عزك



 أت ا 0

 نس يدار كار عمات و ل اذا يصاملاوب موب
 0 0 را روبح * محرمب راهب حاه اذاروقو

 للطملك باتراو اوردأ دقو دنع ناد ضودلا دال ىلا
 نإ يح مرق لك مز سعو * هدقيس نيدلا موق قح لاز اف

 لكيه در>| قوذ جانو ليتق * مناك يت> كرشلا لها رداغو

 للبخلا صراغلا يف ءريشاب» ه اكيدقو ا: دقءوتلا امر نما

 نب 00 ناكو قياثا خلا ريدب سد بز نإ بوءصم لتقف 0 نا وال نب 0 حدملا اذه ىعل مداع لاق.

 لحل تل 4 كاع هر>أ ىلا هل عفشيو لامعالا هيلوبو ه سمعأب 00 ناورما

 لاق ناندخلا ن نع ءاطع نع ىرمعلا ا” كح َلاَف ميطا نب دخلا د لاق

 كنا سمعا 0 3 هل 0 هانإ ه هريذبلو هلام باها ىف ه.ال هل مت نبال عقلا ؛ هللا دنع لاق“

 أاند 1 ااو ةروشدلل 0 مة 5 ملا نأ مع ا 1 ا ال افاكف كاّتدعصأ كك

 نبا أ 9 ل 3 0 ف ناو دشر ملأ نا هللاوو ةءابلل نا كناف هب ذ>الاو ءاسنلا عامساو د كاإ مع

 اع نع بعضو

 نبا هل لات تهدب هب 0

 اهل دعب توعراو اقابط ترذف

 قا تا مو يدوح ىلعمالأ

 0 كل 0 ُْق ىالايف

 ٍ : 0 ندا 0 نهو نه كيلع هفلخ الو

 فئلتاو ديفا امف يناذعتو * بد ليلب :تبه ةلذاعو :

 فكرت يذل تاك ىلا د1 سس 1-1 تح !هتمولت

 فرطغملا دلالا اما ىلامو * ىدنلا ف ت ثكاخفلا كياعتلاقو

 فصو» سلاهدحم دودحوبا * دحاو ريغ ينتوس دقام ىلانا

 0 فرط ينم نيعلاف اورك ذاذا * مهلادل اوضم نايشو لوهك

 .فواتم ايلا وجر مهدتعو * اهرطقب ءامم تنض نا ثيغلا مه

 فرص هسا 0 لطو #* اهر>ةدش سانلا فاح برحو

 فصعت يهو مهل ت تأ تيقاذا * امل فويسلاب اوماقو اهوح
 ترجمت مهف موقلاو. مهفايسأب « | ورمت احامط الا تبآ املف
 هيض دل دلا وذو يسوق نيسااماذإ * تعدأو داقأل كلمداو كلون

 يقف ار طلو تاران نضل نم 8 قرش سارا ودل
 فاصتن 21 انامز اكو

 دوكاو ريدم 5 ند هيف هموأي ناك امف يديلا ىور ل ةعاورل ججرشحلا هللا كيع لاقو 0

 دصقلا ل مم ن تا رو

 ده ا ىفو ءاننرلا ىف ىلام لذبأس #

 ديكلاو ىاش>ا نيب ي راح ريصأ 0 يتفرحو 0 هللابو ىاو
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 نا ا ج22 طك وع وع سمج تت ل ا ا ل ا الم ا ها ا ا هع تب هد < و تع نيو د معلا تتش ل2 دع فقتل

 #  د.ع ىلع تدم 20 ىلع * اي>او تشعام ساناايفهقحى 11

 دغو قئاس ىلا ىرهد ينريصو * هندقفف ىل ناك قدص بحاصو

 هر راب لاك نابل انزع اوس و ع ذل مون لك ىلا" هواي

 دشرلا جم لعيد نأ فن أيو * لظانو ق> لك يف ىنفااخي
 ' دهن يب ففيسعاي بكراف جملا هل # حاس. ريغ تلق يدا املف

 ١ لاقةشتاع نبا انثدح لاق ىكتملا د نب يسع انثدح لاق ىعازآلا دم نب مشاه (ينربخأ)

 .هلازنب سمأف اهم اع ريسمأ روباسنب وهو يدعملا لاق جرشكلا نب هللا دبع ىلع مالا دايز دفو

 ا ناخذ 1 1 [ 0 020 1ز ز 1 2

 ١ هني

0 : 

 نس ا تيس اي يو كوبل

. 0 

 هدشنأق دايز هيلع 0 مّ هل جاتحام هيلا ثعلاو هفاطاأو

 جرشألا نبا ىلعتب رض ةق يف *. ىدللاو ة ءايرللو هسا قا

 افلا دنا هفنعلا نيفتسمللا لكان وح جوت ا

 جرحتملا ىناعداا ىلا دعب * ىتلاب رباملا دمص. نم ريخاي
 مر ب كقول دا تيل ع ملاززل حارا كك ذل

 دبع ىلا اهيسنو ءانغلا اهثو ا أ تاسالا 1 (لبق دقو) مهرد فال ا ةرشمب هل صاف. لاق

 لاق“ ىديزيلا سابملا نب دمم كلذب قرت لوألا وه حصالا لوقلاو هريغل جرششملا نب هلل
 :اذهدعتي ىتاطلا لسا ا انأ عم هنأ يلكلا نب ماشه نع ىرمحعلا انثدح لاق ا نب لياخلا انثدح

 ' ةساع واةعمس هل دلوف 5 يدجح 0 لاقب سر الا نب ةراع ىمعل لاف وه نأ تاقف رعشلا

 م الامهيف يعدا ل>ر نع هاكحو ىلكلا نبا يداك هاذه لعلو بيطذ 3 ماع مهلك

 نب و
 دعج .ىارب ند: ةصخ يعا ,لا حبرو # دحن ىلا: كيس قد لف الأ عا

 دجولاج عال نهناز>الاي وح ىفثتف * عج سم ثحرلا يذب انيلاءلل لهو

 ١ هباتك نم رصنبلاب لوأ ليقث ىكملا يحب ءانغلاو مكح نب حامرطلل رعشلا ليوطلا نم هضورع

 ه6 هبسنو حامرطلا رابخأ زج

 أ نبا كلمني ا نب رفن نب مكنللا نب مكح نب حامرطلا ود

 نمد يني نضع شد م 6 و ل و ع ل ورسول نيا راو

 ّ اأو رفن أ ينو ءىط 3 ثقوخلا نب ورم نب لأ نب كورح نب هعيبر نإ ورم نب نإبأ
 ” || زيزملا دبع نب دعأ كرذب ( يزبخا) حامرطلا بقلب هنأ ليقو ةماقلا ليوطلا حامرطلاو ةبيض

 .. || هلوقلحامرطلاب قل. مكح نب حامرطلا ناك لاقدسأ نع يلفونأا دم نب ىلع ىنادح لاق يرهوملا

 مر راك تالاف حش 3 حرا الا لي ولطلا لالا اهيأ الا

 | حرظم. لك اهمفرط اهمحرطن * ةحا كد ناذمال نا-ىب
 "|| ءارعشلا لو نم حامرطلاو 1 *: يلع - ولاب لوا لكن ” يملا نب دال نيتيبلا نيد يف

 || شويج نم اهدرو نم عم كلذ دعب ةفوكلا ىلا لقتناو ماشلاب هؤثنمو مهئاحصفو نييمالسالا

 ا 7-1195995215 1515 217177 12175512005:33355 مة كت
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 هكا 3

 ةبش نب رمع انتدح لاق سنو نب ا يرجو ةقر ازالا 6 بهذم| دقتعأو ءأشلا لهأ

 ةبامث نب تاللا مبت يف لزنف ةفوكلا مكح نب حامرطلا مدقق لاق ىلذولا ركب ينأ نع يتئادلا نع
 هبلق يف همالك خسر 5 هلم عمسلو 1 جمر طلأ ناكوةئيعو تحبس هل ةأرسشأا نم خيش مف ناكو ظ

 لاقديرد نبا نر ) هيلع تام يت همصأو ذانزعا دش هدقتعاو هليقف ههذم ىلا خيفلا هاعدو |[

 ىلا ناريصي تيمكلاو حامرطلا 0 ةيؤر لاق. لاق همس نع ى.صالا ي أن نمحرلا دنع انثدح |[

 لاق يديزيلا سايعلا نب دمحم 0 امه راعشأ يف دعب ها رأف هب اه تيرغلا نع ىنالأسف ْ

 حام رطلار عش برر رغ نم اهلك ةلئمةرسشع نامت ,نعىفا سعالا نبأ كلا رق وهن بييح نب دهم تعمس
 يرهوملا را ن هع قرح ١ يردأال ىردأ ال اهعيح يف لوي ةدحاو اهم 0 رف /

 ديز ى بيكا ناك لاق هند نب ايدج لع بوبأ نإ مهاربا انزيختاو ةيش ني نم انتا لاق

 ءاقبخ ا خال تيك ليقف هر نم لاح .يف .ناقرتش 0 حامرطال اًقيدض, ||

 كارلا ياش انيعو جداا نه ذملاو بيتل 0 دعاس ىلع حامرطلا نينو كتيام
 ةماعلا ضعا ىلع انقْشا .لاقف ة دما ةدشو ا ناك عم امنا فيكف ( عيش يرازت 0 ٠ْ

 ظ ْ حام راملا لت كلا حا ٍْ

 دئاصقلانانع ا د ىرع * تقاخا حامرطلاسفن تضيق اذا |
 ناكم .ةح ايملاو ةيش نب رمع لاقو ةعاجتلاو ةحاضفلاو ةياورلاو تاطخلا ناو اساو يا

 ينادح لاق هطخم يلاعتّللا همحر ةباون' نيد نب ىبحب ( يال ىدج باتك نم تخسن ) ةعاجشلا ||
 دل ىلع ديز نيتي كلاو م 5< ن . حامرطلا دفو لاق يبا ىعالا نبا نع بيبح نب دعس نب نيسحلا ||

 ردقامهللاو الكل اقف عا 9 هللاقف دشنيل حامرطلا مدي اههاعدو اوط ىاهملا ديزب نبا []

 0 "؟ذلا تدبو رخفلا دو< 1 يعارض 1 طحأو يءاقم ين» ع 0 نا رعشلا ||

 تكلا جر اءلف مهرد ا 0 هل نا ف اعاق دشنأف تننكلات ىمدو حا هل ليقف برعلا |[

 اأو ره ا يك حامرطلا نانو لك ىلا رده ديوإ ةتمملا تنأ هللاةوحامرطلا اهرطاش |[

 لاق قالع نا لاق مايحس ني نوم ل ايفربخأ ( هنع هل يضر هب اك نم تخسنو ) ةبيبض

 تيمكلاو حامرطلا ديرا ةقوكلا عب ف نأ نيب لاق 6-5 موثاك نب دلاخ نا انل خيش قر ْش

 رذفدحسملا طسوت ىح هل امادهأ يحبس ءاح دق ايبا سعأ كا ذا ليفلا با برش ناسلاح اهو

 نيب عقو ىذلا نئاخلا اذه نم تاقفاهدصتف حامرطلاو تيمكلا أ رف ةرضب ىمز مث اذجاب ٠ْ
 مولع تملس م هيبدصقف ةالصتقو ري دو عض 7 ريغيف هن دجعس نه تبححو نيدسالا نيذه

 هلوق هدشناف لهسملا ا أ ا اش ندد لاقذ تيمكلا 0 تفتلاف مهمامأ تساح م 3

 ذه نفق ف ليلا ماا تتيرع ا لاك اج العلا يا كرا الا“ سفنلا هذه تبأ* || ١
 اهفلوقي يتلا هتطكمدشناف ةببض ابأ اي ايش ينم.سأ لاقف حامر اما ىلا تفثلا مث اهدقع متو يفاؤقلا أ

 نارقلل ةعاطق 90 م « نئابملا طياخلا ضي وقت كءاسأ ظ ]

 هللاو يبا رعالا لاق 3 * ادسح كل ليطال تنكنا كتيورل توا ام مالكا اذه رد هلل لاقف |

 ظ ' شاع ع لافال” ك 8:



 (اهءز '

 هب: يعدا 0 يناثلا امأو احرف املا يف هب رثطأ تدكف اقدح امأ رامشأأ ةنالاث مدع تاق 3

 مهدشناف تاهف أو اولاق هيلع 3 تح لذحلا هب ىتزفتسا اناصقر تأرف و كلاثلا م ةفالخلا |

 موحسم كينيعن ا هل زم: اق .: رت تو نأأ

| 

 مطارخلا دما ديزلا لّباو © بنتا هد تاع اكو

 ' مث هل ةدجسلا مأر دق ييضحأو م الادب ترفظ 0 ىلا اذه 0010 ل لاق |

 اهف لوق, يتلاىرذالاهتلك مهدشن امل ه8 بكسي ءاملا اهنم كنيع لايام * 3 وق يي
 كافل ءاسللا هراجا نافل هب هشيم رع نع قلل اذا

 غل ركلا كجسنو جسنال جابيدلا هللاو اذه لاق مث حامرطلا ردص ىلع هديب تب .مكلابرضف لاق

 لوس نأ نس < تنأأ 0 طاب لاقو ةمرااوذ تضفقدب دو تررقأ واوان لوف ن ) حامرطلا لاقف |

 مد ءامضا ركل موكيلا * ةزافم نميتقان ت تاطخم ناكو

 لمحل د..طا ءاصيص رداوب # | ماك يبه نادرقلا اقم

 حدم ةديصق 0 لاق رمثنلا اذه باوث نم ذخأام رظناف هل لاقو تيدكلا ىلا حامرطلا يغصأف
 ىلع مدق املف هتقان ىف اهرئاسو نيّتبلا نيذهب الا ه ا 0 هح دع ١ كالملا دع ةمارلا" وذ اهم ' ظ

 ةمرلا وذ ناكو باوثلا اهم ذهن كتقان الا ةديصقلا هذهب نع كام هل لاضاعا 06 اهب كلملا دع ظ

 ! ةْلْوَدِمرلاَ ود هنأ تد وكلا هلب لاقف ت - كل حاهرطلالوق ةمرلا وذ موي مْ لاق حيدملا ن م 0 ريغ ظ

 1 م كذ لوقا ان :ءم عحراف كفك ىنآ رعشلا نانع نا كيلا ةرذعم حامرطلا هل لاقف هب عاف لضف |

 يزتعلا لياعنب نسحلا انثدح الاقىلوطدلاىح نب دمحو ىلع نب نسحلا ( قرح )كيلا 1 لاق ظ

 ةرصبلا دج سم يف مكح نب حامر املا يم لاق يفاطلا ما وبأ يندخ لاق دابغ نب مهاربا ينئدح لاق
 '؛ لوقأ يذلا ذأ لا راطخلا ا نه لدحر لاقف هتنشم يف 0 وهو

 لئاط ريغ ءى سما لكى لا ضخ 3 نينا ىسفنل مح يفداز دّقل

 لئامشلا ميرك الا مهب ايقش * يرتالو ماثللا ىقش يفاو

 لها | فراعلا لعق ينو دبع دن )١(١ نحلل عطقىف ار 1 م

 عكوف اخ نب در ( ينربخأ ( رمد :ءاان لوا ليقت 6 .ة> نودمح 3 سم عا ينال تايبالا هذه ّق

 لاق ىدنكلا ةطر.هعلا ينأ نبا ان ريخأ لاق دم نب ماشه انثدح لاق عمجم نب ليعمسا ار لاق

 | عدم دق يفا لاقف مطا نب نايررعلا ىلع لبقاف يرسقلا هللا دنع نب دلاخ حامرطلا حدم

 لاقف ائسح الوقكيف لاقو كحدم دق حامرطلا نا هللاقف هيلا لخ دف لاق هيلع يناخدت نأ بحاف

 ةاشملا دعصو دايز راد زواج اءلف هعم جر هل ءارت حام راعالز اي رعلالاقف ةحاح نم رعشلا يف ىلام

 'يّت اذه ريمالا ىلاعت هللا حاصا لاقف عحر مث رظنف اذها٠ رظنا ناب سعاي لاقف عفترا دق 'ىث اذا

 فرطلا يوريو )١(



0 

 | لاقف ءاسنو نايددو لاحرَو لأ هلو 0 أذاؤ ناتسحعس ن« 0 يبا نك هللأ كسع كيلا هن ثعل

 ع هدلشنب 0 ا اع وكلا ىلا جر هب 0 0 هطعا لاق انه ملا اذه كحام رط نيا نان لمص ١

 1 لوق 3 هشتاق ؛نسدع ين نم 0 ر امف ةقاح يف 0 حامر رطل نأ يفغ 3 0 را

 هللا همحر كلملا دبع يف

 لولعت اهلم دو ميبملا لاو 8 حاد تلجأ ذا ىلملا ت 0
 | عباسلاهنا ن نطللا ف ىو صهاظلا يفهيلع هوم هنكلو اك مهالعأ ها هكا اطلا لاقف

 | ديعناك هج رذأ اذاف مهنم مالسلا هياع ايلع جرخأ هنال 20( لارسال رثك ناك يذلا ءانلخلا
 | لاقفرخا عضوم ىف كلذ ركذ دقو هلاقام لاق كلذلف حامتاا نءعباسلا ىلعملا كلذكو مباسلاشالا

 *# اعب ان ميلك هلل ل ب ويزلا ده قنذاخأ  نآكو

 اعبار مط ىلو> نبا ناكو #* مهتيدص دع نم نا سيد

 * اعماس هلق نا اعيطم * اسماخ هدب هنبأ ناكو

 انيواس ىدعلا هنزنأ' ناكو © يغمدق نم سداس ناورمو

 ) 0 احدم هنظف كلما دع ىلع بهذ دقو ريثك لوق .ين» ١ حامرطلا هين نه ائيحعف لاق

 ص طلانالذش يع.دالاو دع ء ناك لاق ذامد ناسغ وأ انثدح لاق يعاز لا دم نب ---

 قالا ر ءثأ مق هنأ نامحزيو نيشبلا نيذه يف ٠

 دحربلا هارد لحلو اددق * هيارسأ دحرب ةلح باتحم

 دمغلو لح فاش قلع فيس # هن اك دالملا 5 ردو

 حام رطلا تدب ليق تدب نمش ساو 5 لاق لاقذامد انثد> لاق ىعا زا دمحم نب مشاه ( ) ينربخأ )

 ةنامقلا نا ىخرتساو دم لا ىرع # تقاحأ 1 املا م تطبق اذا .

 ' هرعشيف حمس ىنب حامر اما لضف لاق هد يبأ ن 5 ةيسبأا ع نع دامح نع ىحي نب نيسحلا ( ل (

 ىركشلا ديح لاقف ركشب ينب ىلع

 انامز ا : ناف نانو # مزح نب حس ىلا انما

 نات '”يطاب م 1 # يعوق لامح ناقلاطلا موبو

 هيما حامراعلا لإ
 اناعد ذا ةئمر موي ةئمرب # وعدي موب لذعملا ع دقل

 انا مهالواو اعز> عيب »ه امل هوعنم 'ىط سراوف

 كش نم لدحر لاَقف :

 حامرطلاو .ديمح نيب قحاب * فج يذ ريغ ءاضق نيضقأل
 حاضوب انورقم ديعلا ردوغو * هلجسم قد يت> حام رطلايرجح

 لاق ىثايرلا اثدح لاق سنوي نب ليعمسأ (ىنربخأ) 0 يجاهي ناك مع يف ن“ الحر ىنعي
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 '.هل دشنأ مث ةارشثلا ير :ىري حاهرطلا ناك ف اخ كل ديبالا لاق

 وقرأ الطلاب لام يركلا اذا * #« مهلا ةارشلا رد هلل

 01 مهب ةعاس الع نأو * ةلوا نانحلا نوح نم 0#

 قاف رودصلا اهنع داكت #* ةفحاؤ بولقلا تس افوخ

 اوقلظناف ىد وم ىذم دقو #* مهداعإ ةاحلا يحرا 2

 اوهو ده فاح اع زوله معداتتعا لع اجت موق
 سول نع ةديبع ينأ نع يزوتلا نع ناهع وأ ا لاق ديرد نب نسألا نب دمحم ( نرش ( ظ

 1 هلوق هديشناف خقرشتلا هللا د.ع ىلع 0يرعلا لذخد لاق |

 ظ عوبأو هب وهشسأ ين ريسغب * ادهم لازأ الام قالو

 عيفش كولملا باوبأ دنع م طا مهلامواوحضأ املا لاح ر ناو

 عيطأودب يصعأ ام لاملا ن ا لنا مو نونا بير يرتخعأ ٠
 انثدح لاق ىلع نب نشا ) قرح ( "عطاو صعاف نذل ما لاقو مهرد فلا نيرشعب هل سعف

 حامرطلا بكر اذا لضفلا لاق لاق ىنوكلا دم نب ةفيذح انثدح لاق ةيورهه نإ مساقلا نب دمحم

 هلوق هل دقن مث هيلا يحوب اءاكف ءاحطا

 در ملدزالاهياعلوسرلا ضو> * اهل لبق مث مك درو /ناح و

 دع ل دزإلا ناتج ملنا هب امدح نا ابحو هللا لدا

 دحأ نمرصنلا ديري مت ىلع * سرفدل اع مارس عال

 دساونب هنع تيفخ هقلخ نم * ةيفاخ نم رلا ىلع يني ناك

 مادبا ىنادح ا ءادملا ىنثدح لاق 4 ةنشي نإ رم اناررحا لاق نسل ليعمسأ ) قا 2 ١

 دنع نب نسحلا ىن ”دح لاق ىأ 0-00 لاق يرابالا مساقلا ن دمحم( نرخاو ) ةمريش نا

 ندم قادح لاف ى ذلا راوسنب مهارب ا ينأدح لاق نارمع نب دمحم ينادح لاق ىعب رلأ نك

 ان انحاب انمقف ةريثكامايأ هاندقفف اس ءلج انل حامر طلا 0 لاق ةمربش نبا نع يثرقلا دايز

 سس شعنلا اذه نا انه محا فرطم هياع “ اذا هلزنم نم ارق ان املك داعذ امو لعف ام

 0 ثيح هل ىلاعت هللا باحتسا ام 3 اناَقُف حام رطلا شعن اذه ليقف

 فذاقملا يدحا ماعلا يسفنبو هب * فذاقو يداوج دانقل ىلإ و

 فئالخلا ةادع ىنيفكي هللا نم # ىنغ ىلا لوا والاه بدك ال

 فراطملا رضى لعي(١) عج رش ىلع# نكتالف يتافو تناح نا بر ايف
 ايل د ىف ءالا وج ه0 قم سن ني ىرق كلو

 فئاخ ضرالا نم جفيف نوباصي 2 ةياصع قف ااوان اذكهش داو

 سوماق ها ريرندلاو ةزانطاو ش || 0 )01
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 اضيإ 5

 يراسلا دما توص عحسف قاب #* لذع ا نم عاقبلاب لهو رايدلاب له

 مل ب دارا كاويمصأ الوب "يطق ران. ايلا ىلا ريس وع كزانللا كلا . 7
 لإ يملا ىحي كلذ ركذ لاق واو رم نع رصنبلاب لق هل يناث زر< نإال ءانغلاو يرلا سمبل رعشلا || ٠

 .ندحاص نبا نأ نما نراطزحو ل 00 هأر 1 نا بابطل هنو لودالا ن تناتاو ْ

 0 كادنن ل رجال كميص عفوا اا

 0-3 ةيشلو سو ر امخا 7

 ال ةقنريتك نب دعس نب ةقلع نب دسعا نت "كلام لثام نب هللأ دع ساع نإ ضل نإ سين د

 || نب ناولح نإ نابز نب مرج نب ةعادق نبدورظ نب سبب نب ىدعنب سمب نب ىدع نب باغ
 || عم هاش هلا يحاونب 1 ناكو 1 ةلودلا ءارهش نم سراف ىعاش ةعاضق نب فاحلا نب نار ع

 الا انىنابشلا ورمغ 0 (لاق:) مأش /|. داتا نوكف اورضح اذا رض#و ةرذعو باكو مرح لباب

 باكو ةرذعو مرج نم نا تتكاولا سس نه مالغ سم سانلا نكسو جام ةعقو دع ةنتفلا ثادق أ

 1 تاف فل تقدتاط هتقلأف.هتقان هع نس * ممادحا ضعب نا لاقف مط كانه: ءام ىلع نيرواحعتم اوناكو

 راطخالا يوذو مههوجوب هءاح نم نوط || كلت ىلا ثءعبف ناورم نب هللا دبع هموق يدنا

 ناوىيمنب دهحع لزتف هب ند ىذلا وه هلأ م مادق ناكو يم رملا نميصل نا سيب بارهف متم

 كالذي ىكر ذ ةداهش هياعهيحوب لوح نم الا رالي راسا
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 تس نومك 1

 زح نكتاودأ لبا يناف * ةدوعن دعي والا تامامحاي الإ

 : نك ا ىرارم أب تدكو # دع نادك قادع ادلع نادش

 فوج نوب وأ انج نارخا اهنأك ليدبلا تانوصاب .نوعد

 ناو نبل. عمد مو نيب افاع نيل عر رضا

 ليعمسشانب مهأرب انب محا نع نودع“ نب دما نع ةمادق نب رفم> ةاندشنا اذكه ينارعأل نقلا

 ةئيمدلا نبال عشلان | لبق دقو يعاشهلا نع ىطسولاكلمر:ف.فخ ريغشب نب ثرحلا : نب دمحم ءائغلاو

 ' 7 ريحشل : نب ثرحلا 2 لم رابخا 0-0

 ءالو هن .روصنملا اوس نودع 0 مهو وا ينكو ريذعشلا نب ثرحلا نب دمت وها

 ةفوكلايد#م دلونهوج مهارب 5 دالي وف هنأ معزي دمج ناكو. .يرلا نم ا قع ءالوال ةمدخ ||

 همالغرش ةفيلكلا راد ىلإ هعم لفحم تناكو.ةف زدملا 'ينغام لسا ناالا الا ع قي ناكو ةرياب لب
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 ب 0 مهضعل لاقو راق ةدرصم مالفلا | اذه عم قار طلا ىلع اسولح اوناك موو لأقف ان ا ع

 ةلا هيلث نأ: ن ا 0 ةف زعم ينغإ 7 قالو قاللعب ذا ها رحلانب دمج ةفز

 ترا اهسال ناكو ءانغال اذ معلا را أ ىلاغت هللا قاخ نيعا دمع ناكو 0 ةديصع اب ينغي

 انوا لاقو هيزاوخ ىلع ندحرطي نأ نه ص أنو نهاضري قحسا ناكو تانس راوج ريخشب نإ

 نومامال قحسا لاف ايراغضم هب ءاحو هيف هؤائع ثاتلاف اًنوص هيدي نيب قراخم ىنغدقو نوماحلل
 ريخشب نب ثرحلاىراو> ةمزالعمرفهنانغ يف ا و هتوص هحأ دق اقراخم نأ نينم'ومل ب

 نبا قحسا تعءس لاق ىمشاولا هللا دع وبأ ىتدخ لاق ةظدح ( ينربخلا )ديرئام يلا دوعن ين
 ينم د نأ طق يأ ردقام قمولا ىار 1 نب قحسا ىل لاق ق'اوال لوش بعصم نإ 0 |

 لخدناث لل 6 : اهنغأ م تاودأ ةدع ينم. ذخأ هيأف ريؤعشلا نب ثا ندم الا وندم عوض

 اذكو اذكب كيف يلصوملاقحسا نع مهاربا نإ قدا ينثدح قاولا هل لاقف ثرا نب دمج انيلع

 .لاَقف كدنع نلحلا هتعئص نه تدك ىث يأن ق *اولا هل لاَقف 0 كاذ 3 لاق دق لاق

 هم هنذخأ م تودلا اذه طق دحا هئم ذخاب 1 هنأ مز وه
 «.٠ وص

 *  ةناو> ءانالا ملشت هئو « هسأر ضيباو .ىهدلا ى.ءاق ءرملا اذا

 هبذاك وه يذلا ىجروأ را لك بق يب ناو رح ندقلا ىف هل نسل
 "وال نح و هانغف هيئغي ناب قثاولا هماق يلع -ولاب .ل.هر هيف هنو قدسال ءانغلاو رعشلا

 ارا وج دتحاو قئلاولا 0 6 2 ره ( هدد 0 ( هددرب ناب هسا و قئاولا يما

 يبلاعت هليأ قاخ 85 لاَوف ةنان نب ور<+ ثردحلا اذن تفرش ىمهاشولا لاق ةظدححح ) لاق ( 0 دعلاو

 ميخارب ١, نأ تمس. دق هل تاقف ىدهملا نا مهار "أ نب هللا ة هه هيلغل م اذه يف 0

 تعسف دحوم نه تعمس دق تأ مك مالا لاتؤ كلذ دع ينيقلف م 5 6 دي ٠ ندم 0 هينغل

 : امو ا لاق مجنملا ىخ نب ىلع ينثد < لاق ةمادق نب رفعح ) قرح هلك ناسدحالا ةبم

 يدنعمي 5 نأ كا 0 ا ريعشا نإ ثرالا نب دم يف ءاش كرم

 توصلا اذه ثرحلا كر دمع ينعو انيرشو اناكاف رضحاع توعدو لعفف

 و0

 علوم كدوح لوذشم كياقو *# عمدت مويلا كنع ةوحل 0 نما

 عنصت تفك ما بحلا قارف اذها »* اضرعمتيلو موب ىل ةلئاقو »+

 ش 0 أرط ساناا نب قرش * يماعاف دواي صهدلا كاذك تلقف

 ١ 5 لعر فيفخ قحسالو ليش يفان حيلفل هشو يماش |١ لاقو يلعس واب 6 ناع توصلا اذه لصا

 || توصلا اذه يف كل نا ءانغ ىجشا هانغو ارارم توصلا اذه ددر دقو هل تاقف ىحي نب ىلع لاق

 ٠ نابقلا نه ةيراح ىلع يتوض اذه مأ لاقف دحا كاع هحرش نا ريغ 200

 لاف اهاصاوتال رفدل تاقف 59 هتذخأو اهحأ 1



 (اأةه)

 . اكد الف ككل نخل # اطل يبح ماد اهكنأ ملول 3

 . تلقو هتيحاف
 دوم كينلا نا" تكتب ىفزاف «. ةءظقم كاوابكن نمتانكأ ١

 لاقف هن قئثاولا ة رض ينذ قحسا نأ يحن 0 نع ةمادق نب رفعج ( رخو

 حاسسأو بأ رثت 0_0 مامأ # نداش مأ انب ته واهلا 3

 حضوتي اهتم ااا 3 #2 08 ءاحقأ لمولا تافل وا نم

 لانو يراوجلا ىلع ةداسبعإ لأ قئاولا ا لوا ليش هيف قحسا نحلو ةمرلا يذل ضل

 ينم مدا ثرأا ناكل _ حخارضخعا نكلو ينم ندب قر ءطتسال لاَقف هش حصني هنأ هنابح

 لاق ىلصوملا ةساوسوب فورعملا لعمسا نب مهاربا نب د_# ( قر ) هنم يراو 5 55

 انورع ىف ونار ةيراح تذل روش نب ثرحا نب د6 يل لاق لاق قحسا نب دمحم ىتثدح

 اذه وهو 5 نم هلذقلا

 : صوسصت-  .
 اعانق بشم نمسارااىدتك او * اعاش قرافملا يف بيثلا حصا
 اعادو الإ ل_ءلعلا يأ, م ذالك الإ تانملا ىلوتو

 هنأق رمتأ قراخمو ةيولعل لاقو هتسدحتساف امم قئاولا هعمسف لاق وا لة قحبسألا ءانغلاو رعشلا

 ةءنصدنشي دم ةعنصيىف لذدب امث اذه س 0 مل تايب مه ةيولع لاقف ثرحلا ن ا نرخ هلا قراخم لاقف

 ريشأاب ةيولع قدص تاقف ةصقلا ينريخ ف يلا م تدان قئاولا هللاقف قحسا ناطيشلا كلذ

 لاقلاَق زنغملا نب هللا دنع ىنثدح لاق ةمادقنب رفعج (ينئدح) كك هئمو قحسال اذه نينءؤمل

 ىلع كب لفطتأ يت ََح ّض لاو 07 ريخشل :نزأث را نيد ىنءاح ماشه نب نيسحا 0 ها

 هذه يي لفطتتو 0 تنأ تلقف ءا 7 و ىلاعت هللا قاخ نا ةيراح هلو رح ىل قيدص

 هعم تعقف هيلع لفطتي 0 رح حت تناالا ناكف "يق اب و ورا عدد لاقف لاح نا هللاو

 لعهتينك تريغ دقو م انأ نك ىلذاك يأرنم م حلهأ نايت نه لحر راديف دضقف

 نم ناكو يلاوملا يف ىنب :قزر هلو ءاورما نسح اضرط ناكو تاطاصلا طا كف سلا 0

 تلق هبأب قرط املف هلزنم هناوخأ دصق ةرثكل فيظن ريثك ماعط نم واخي 7-5 نكي مو مهدالوأ ظ
 ديقعماعط ان اننلا مدقو انلَخْسف ىبفط-ةعافميف نوكأ نأ جانخاال يسقنب ىلوةط انأو ىع تر فدل

 دلكش انسخ ءانغ تاغف:ةواتس ريغ نم انيلا ةيراح ت>رخو ذينلا اة انلكأف فرظن نيط

 مهار ا نطأضيأ هذو هنع هتذخأدق تو توصلا اذه ث را ند 0 صن عم ا ٍ

 ةئليع نأ :بال رمشلاو
 0 ٠6

 كعييضت يفو بع هظفح يف *# اظفاح كدبعل يأ دهع تءيض

 كعينص نسحمال كهجو نسحب ف# هداؤغب ىهذتو هيلتقت نا
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 ةل ىلع ةسربد ءاغ 00 اعدو هتطيرخ 3 اكتم 3 اهطقنو ف 0. 0 0

 ظ برطف نوره ابأ ىف كك ل نطل كرخا نإ رقع نكو قالا اه بهوو | مم اهفلقق 2
 ينببام 00 حاصيال لاق ةينالع :هلقلاق رسلايف ايش كل لوقأذأ ليزر هبذعإلا لاقو ا رعأو

 يكش 0 تاطاصلا ابا ا 3 هللا ع نويسا لاقف هلق ارهج :هلوقت 3 ل“ ىث كنبو ظ

 0 اههحو تطغو هب سرا تاحجو تاطاضلاوب| كلحمف ىفان غءبِطيو حتفني ناقوص ||

 0 !قاهحو هيشي كثيدح ناف 3 عا

 لزيي كباس وا مصخ اذا * هما دمدتق ولم 1 3 5 ا

 .لقعي ناكنا نارجهلا فرطىلع * هتدجو كاخا فصني مل تنا ذأ: م:

 للم بفك .يا رظناف كنيي *© ينتطقام اذا ايندلا.ىف .عطقتتسا

 لاه ىمدلا رذلا .هحوب هلا « 0 ”1"يثلا نعى سفن تفرصن ا اذا
 يطسولال ل“ ري لاو ىرلا سوا نإ نيل ننلا

 م26 .هبسنو د نب ؛ نعم رابخأ هع 7 “٠

 ا ير ا وه. ١

 ا رف نيالا نب ةحناط نب دأ نب ةنيزمم نب نامع نب دبع نب..بيؤذ نب ةبلعأ

 | دينع (ينريخا١ ةحياط نب دأ نب ورم مهونأو ة ةربو نب بلك تذبإإ ةنب بمب ةأعا .ىمو ةئيم :ىلا

 نيدمحا انثدح اولاق 0 0 ,لا دمحم نب ماهو يزارلا نوع نب .مثاهو يزارلا دمحم نب هللا.

 تدلوف ةحئاط : را 1 اهحوزت ,ةربو نب بلك تنب ةنيزم لاق: ىتءادملا نع زارخلا ثرحلا

 3 ا نب 00 نب اقع نبا وه دبع لوقلا اذه ىلعف اممسأ ىلع را تياغف 00 نامع هلا

 يلا تاجا نم ةعامجيف ادم هلو مالسالاو ةياهاملا يمرض ند ٠ لخ ديحم نعاش نعمو ةحاط.إ]

 ىلا دفوو يعورلا ةءاس ىبا نإ ور و سشحجج نب | هلا عربح محرو مسو هيلع هللا لص

 اهوا ىلا هتديصقن هيطاخو هما ضعت ىلع هب انيعتسم هنع ىلاعت هللا يذر باطلا يف

 ملا سلو هاقفر مانت * مثارجلا تاذب تيطسما 5

 فاذ نبدمم (ينربخا) م <21 نت ناورعو ريب لا نب هللا دمع. نيب ةيتفلا مانأ, .ىلا كلذ بمر ربمعو

 || كلللادبع انثدح لاق يعاز 5 راقملا نب , مهأربا ين د لاق يمل ينأ ن ب هللأ ا لاق عكو

 ناك لاق هبأ نع يعازألا نم نب ةمقلع ن نع.نإبوت نب هللا دبعنب ىحي نع زيرعلا دبع نبا

 لع 1 رد ناكو ريهز وهو ممم ةياهاملا عا أ ناك لوقبو رعشلا يف ةئيرم لضفي ةيواعم

 ا  ىسعانتدح لاق عا ,آلا دع نب , مشاه قرش ( ضن نب 0 بك هبا وهو مهم م مالسالا

7 
 نيدو هنأنب هك نس ناكو ًامانثما ول ىلا نعم ناك لاق ينأدحإ لاو ه ةند , ليءمسأ نبا

 نعم. لاقف كلذ ن نم اءعزج رهظأو 6 هيريشع ضعبل دلوف



 طاوس ءان بذكتال نهفو * مهنا نوهركي يا
 حتاونو كل الع ال بداوت نإ ىفلاب ريعأ مايالاو نوثو

 ينثدح لاق زرعلا لكلع نب نا نعل يزل امدح لاق يفريصلا قار نب دم ( 2 (

 نلطملا دنع نا سانعلا نب هللا دع صم لاق 0 نعفوحنم نب ديوس نب ىلع ل  هللادبع نب د

 5 ي رمل ةقفدح هل لاق كالاح 2 هل لاَقُف هرمول 0 دقو يقرأ 2 نإ نعم

 هللاةف دغلا نه هنأ ضم مْ هيلا اب ثعبف مهرد فالا ةريشع لاق كند 5و لاق نيدلا يل ىلابع

 . لاقف نعمان تءبصا فك
 نادأ داك أام يح ني.دلاو 0 هتك انتل لالا نيعب تود

 * نالفو يتحاح نالف درو *ىنغلاي وذدنعض رئاناس حو

 'ين يأف كدي نم تعزتا تح اهنكيلف ةرقل نسمالاب كلااتس انا ناستسملا لا نع ١
 هحدمم نعم 0 را مهرد فالا ةرشعل هيلا ثءلو ناريحلاو ةبارقلاو لهالل

 (١)عرا مل متانناو كول عرف كنا

 عفاودلا جيجحلا تاياقسو مط * كم ءاحطب سانال ةداقا اوؤن

 عماودلا ن نيبال لع مشل ل تر رعد
 ينأ نع يش هرقلا ساعلا ن ١ لضفلا يف د لاق يزعلا يف ::دح لاق نار« ص 5 (

 ةيرضح تناكو ايحب اط ناكر روت اه لاق ةأرما سوأ نب ندمل ناك لاق يريبزأأ ورم نب ديعس
 ضعيف ماشلا ىلا رفابف هتيفرحت نم كحضت تناكف ةنولو ةسارعا نمه يف تناكو ماشلاب تاك
 طقسف ممليلو مول اورايو مطزتم اووطف ءاملا نع اولدعو قيرطلا نع ةقفرل | تلضف هماوعا

 هل يح شطعلا ةدش نم موقي 0 سرغلا عطت 2 ا هيف هدب تاخد بذض راحو يف نعم م

 لوقيو هدوش نءم لعحو هوضماف المح ةقفرلا لع

 روهو ليم هيف سارااو > رولا يداوحو ينتدهشول ٠

 « روكلا 3 قح تكحيضا ©

 نعم مدق لاقى هلا نع .يرحعلا انثدح لاق 5 000 نب دمحم انثدح لاق 6 ينربخأ ١

 ماقافنافيضلاو 0 0 ءازلا اطر ناكو نافيضاا راد هلق اهوا نيل ىلع 7 َّك وأ نبا

 مهو اذهنم والك لاقف ليزه مره سرب رب زلا نب | مهءاح ليال ناك اذا يح كش م م هموإ

 0 هلمحو هارقف سايعلا نب هللا دبع ىناف هدنع نه جرخ.و نعم بضغف 0 نوعبسو فين

 لاق لحر يح مالا دع ماقاو هاضرا يح هاطعاف هثيدح هند>و رفعح نب هللا دبع ىتا مث 3

 نيعمح | مع كا هللا يدر سا.ع نباو رفعجح لا حدخو ريب زأا قنا وجم

 ع ا وم 8 . ورث ن. زاعتسم عرفلاو مرخ الف واول كناوىورو مورخم وه لسا عرف كنا هلوق )١(
 بدالا ةبازذ ند ها ىلاعلا وهو عراف 2 عراوفلاو اماصغا صو ةردشلا ْ

 ( ريع قافلة



 ' (اؤهمذ
 0 ركل

 رض# رشيف مويلا ىلاعت نا ىلا # ةيدغحايرلا نتسمب انالظ "*

 رفقهدفرلاو فورع ااوريخلان نك لزم نيساح ربب زلا ع يدل

 00 كرا 0-1 # ائموي لاط دقو ركب وبا انامز

 00 0 !نافج ©« انماهأف ايرتعال هل اناقف
 «  رشاواملع وزنيزنعاهل « هلا كس قفداو ًانمأ نكو

 ْ 7 دبع وبا ان”دح لاق يزذع :ءلا ليلع نب نسما انثدح لاق يفريصلا نار نب دم :( قرخا)

 هيلع فقوق 2 رملا يف دشني دعقف ةرمصبلا يب زملا سوا نب نعم مدق لاق يدسالا ةيواعم نب ا

 كرش يذلا نم نءءاب لاق قدزرفلا

 0 0 ناك نافحا © نانا ردن رماع كول

 لوس يذلا قدززفاب فرعتا نءم لاقف

 مارك الو كولملا فادرإب * جاف لها ميمام كرما
 ا مشاه ( ردا ( 0 فرصناف رعأ او كي رح دف لاق كد رح اغا كيج قدزرفلا لاف |

 'اذاف حور ءارض> تلخدلاق يممصألا ينئدح لاقيثايرلا انثدح لق تام وأ يارطا دع نب
 قانعالا هيف برضي هلأ ناك ع 0 هللا كحق تاقف و ةشحاف ىلع هدلو نه لحرب 1

 لافوءا ع درت ريغ نم ىلا تفتلاف ىرام لمفت ثارت سد
10 

 اميضينا كشوا ءوسلا تانب # هتاكاون عيفرلا ب سا اذا

 هرايد يف انأسا © قدم ا نع دغا انثرو

 ا لاق درملا ربص يوحتلا رفح نب دمج ( يريخا ) قزملا سوا: نب نيل عشلاو لاق
 ' يف قبل هتنبأ فاخو ماشلا نا سوا 0 نعم رش ةأس لاق ىزامرجلا نع ةدءصع وبا ةديع نا

 | نإ )000010 قوااهنع لات هللا يقر نيماولأ مآ ةملس مأ هَمأو ةخلس ينا نب ورمج راوج
 2 ا ل قد كمي ل . نك لع هن ريشع ضع هل لاق هنع لا هللأ ىكر باطلا نإ 0

 ا يلاعت هللا همحر نءم لاَقذ امانك نه اط 0 ةيص ضو

 | فئاخت اهنع باغنا اهخيشامو # ةعيشضم رادب ىللا٠ كرم

 ظ فئالخلاريخ نباو يلا بيبر * اهماردغي ال 0

 2 نإ داوعسم يد لاق يزعل لياع ند نسحلا اندح لاق يفريصلا نار 0ك كلل ّح ياا

 , هدلووتي لع ةدع هدنعوامو» ناورم نس كلملا ديع لاق لاق ماشه ن حرا كالملا ديع نع رمت

 0ك اف رطو ىدعالاو سوقلا ىلا اورك ذف 0ع هس 0 0 دحاو لكلا

 0 ىذلا هللاو مه م 5 كلملا دع لاقف اولاقام نساحم ىلع اونا يح

 --7 هلا نم نع مل وهو هع ىملحم #* هنغض راها ل جر يذو
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 ف كعل مهم ف ند ل 0 ما نا ونص ناكو.أ "ام دقتم مءرابخأو لأ هبأ بسبأو همسأ م دق

 يأ 31 وعش لاق هن انافه يلأ 02 0 رعشلا درا اطقاسن اكو جوتم 0 هدعل ىتلو ءأ رمشلا

 3 ,مهراعشأ تناك اذكو دربي م رش 9 ” هيرار > نميأت مث ةرار 1ا ةبامىق مواد ا املاةلزسع هيو

 0 3 ْ هافّجوماصقأ دقناكو ريصنملا فنا 9 هلوّقيار هشلا اذهو دق جوت 4 يملا يمي 2| اع املا كلذ نأ الا

 1 | الج ن ع ادهجح ا 4 2 نآوَرَم 3 رطف مع لا ُِف يت> هيهاذم ا يف هب هبال اهاللذ نو

 عضوملا اذه يف ر 0 كلذ يف هريخ و هفطعتسا رصتنملا امف ينغف ورم نيناش ل تاسبالا هذه

 ينئدح لاق لجسم يبا ن هللا دع انثدح الاق ياهلا يد نب بيبحو يم ) ينربخأ ) باتكلا نا

 2 ىلا ت تاخد امل لاق رذصالا ناور“ 0 وبا يف :دح لاق يلكلا ناماس نب رع نب داح

 اذه هدشنأو ةيالثأا 2 ةآلو تخدمو هيوع كلم
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 0 # دايملا نع رك هو 8 رفعج سانال سانلا بر ري
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 4اس 4 اهايأ كتادق دق لاو : ىلع متع لا كفَقَو اناوع دملا نءا 07 ةماعلب املك 3 ترا
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 ٌْ ىلدوملا , مه رب ىلا هحدمو هدو. ليع ناك اقااو فيرش رعش الو ةهارن هل تسلو هتقو ءارعش

 || ينايغ اذا مماَز كذبو ءارزولاو ءافلخيإا هنارك ذب اناكو هْنم اهفرو هرم ايئفف قحسا هنباو

 أ نيسحلا نب يسع (ينرخعا) ةئسالاب يعرب ناكو ةردانلا ب يط ايام عي ناكو كلذب هناعفتق هر

 ألا نبا قثشع لاق دايز رفعح نع ةاز وأ يف مدح لاق لشارسا نب بوقعإ ا كار

 لاف هوساعو كلذ ىلع 3 الف ءادوس ةبراج ةبايس

 الامججاو ةحاللا ءودكف « حيق هحو ىف لاخلا نوكي
 الاخ ني_ءلا يف اهلك اهارإ * نء.ىلع قوشعم مالي فيكف

 ْ هسبأ نع قحسانب دام انثدح اولاق ىحين. نيسلاو نيسان: ىدعو دب زمن .ديم ميرا

 الأ هعمتتاكو هلبقو هقنامف درمأ يضاقلا هللا ديعنب راول ًانبإ ناركس وهو ةبايسنب مهاربا يتألاق
 ٍ هتىتغف ةيادلا هتقحلف ه ةوهش ةلق هلق اعا مالا ليت هلق 1 هنأ اط ليةذ صاحر اط لاش ةياد أ

 ظ هل. لاقف :كلذ دعن ماللفلا هرج ءركيام لك هتممسأو

 صالخ هاوه يدي *« نمىنيايذال لق
 صاحر ين رصنإف * 1 .كفللا م«

 ضارحيصاقتناىلع * موق كاذ ىف لاقو
 ضصاقتناو ةم55 # ىشاو ينتر ده
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 لعحف هنق ُْق هعاح ير 9 اةطع دهح ديزي نأ لاَقيف ناض» هر ره ف ا ةيشع ديلولا يقف[
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 للقلاو ناديالا ف وللا كلاس * هكلاسم تناك هفيش ىضتنات اذا

 لزي مل نابيش ينب يف ةنارو # ندع دا نافذ ندكملا
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 001 دعا 8201 لطلغو تيب امو

 لاب ىلع ى واق نم كركش ناف * هبتننم لابىلعكنم تنك نا

 ا 0 صح نسل ما ةرهاج االول امصضنق 22ه تازام

 1 ' تيما اق راثيد فال ةرششع ينضرقا ءارمسلا ابااي لاقو هنم ناك امب رسو هللا دبع كحضف لاق
 نب يدوم ناك لاق هباذدر> نب نإ ا ايرابعا9 41 !مقدق هضارف ةاف اهكلما

 او همةنم ناصف امدقم ارثؤم هل ناكو هسلحو هعدب ناكو رص هاطأ نب هللا دنع 2 نافاخ

 أ

 ىلا

 د ريغ ل فورعءملاائعل ص لجأ لاقوكلذ هظانف ره ط ب هللأ ل هعكالذ غابق اهاباو هلصووهن علا "ا

 هل روظو هافحف سمالا| ضع ف هيلع دوو 0 23 كلذ ليقو كانه ة ةيقس رز او هزاحاو ا نيتك

 3 لاقو دادغب ل دئايح عرف هين ملام صضعل هيما

 اناسحاو افرع اثدبمال #* انالخ هللا دبع ناك نا

 انالوم هللا ك2 عل 2 د 4 انضر هللأ انسش

 قومأملا 4ومسو لوالا ل 7 نط ةئقدك هر هيف ع نوعان ى اغأ| هللأ كدعل

 3 ظ تمدقو هيت زربامو اهناغأ رودصو اهعنص لئاوأ نمو ل د هك عاضف هلهأ

 : : ل اعد تريتحاف

 ايصناو اقوش بلقلا جاهفاو ده * ايوات فيط نئاي يرس كنما

 ايمعا ناك اظقيتسم يتراز ولو * ىمحض.موللا يف راز نا هل تي

 ااا 0 ردح وبا يندخ لاق ىمع ( قربخأ ) رصنبلاب لوأ: لبق فضل ءاثتلاو ليل رمشللا

ْ : 

 | ر>دشو 1 1 َر 38 امف ر خش يتلا هن دام صق رهاط نب هللا د.ع لاق ال لاق اللضاف 00 ابدأ ْ

 0 كلما دبع نب حام دلو: نه الحر 0 ّىصحلا يومالا ا نب د# هضراع عول- ا مب 1

 ' طسوتلايف يبرأ مشاه ىن نيبو موقلا نبي طسوتو درلا حبق ةىفدملا 0 0 1

 هيف لاق ام ناكف بصعتلاو ظ

 ليو اوس ا # ىدع ةيرابلادلا نإااب

 ' ]| نآكو للا دع هنباو رهاط داوق هوجو نء ناكو يناسارخلا لضفلا نب دم ىنئدح لاق ميدنا

 لوغ 7 تنص ا نتج نم

 ندا وا 00 1

 3 'نأهنم تاشبال هنأ ىنمحلا اع 0 ثلا ا ريب دب هيلا درو رمصم هللا دنع 1 املف ل ؛وط ةدامصق ىو

 ظ
 عقوينأ رهاط نب هللا دبع نم عقوتن ن 2و هياع ساجو هنصح باب حتفو هعضوم يف كلي ناكام | ظ

 نكلو ةلبللا يدنع تب ىل لاف لدالا يف هللا دبع قاعد هدع.صت ا لع اكوا انقراش املف هب
| 

 : , لكو هباودو لازما كو 4م ر> زر> ا تدق لل_> ثيح هدب نم د وتر مه
 11 3و

 هل
0 

- 
+ 
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 2 56 ل هي

 ) وسد : 3 5 : ماو 2 0 52 5 تع 5

 1 | علطت > اولحربال نأ هءاككأو هناماغ نعأ رحسلا يف ناك املك تليف در 112 د2 كسرف

 | هنا 0 ينصحلا ح بص يت> راسف هناماغ صاوخ نفي 1 رحسلا يف كرو نسمشلا

 ١ 000 و انوه كا هل لاقو هدنع لزتو هيلع سو هدصقف السرتسم اسلاح 2 5

 | كيعدف ينام عم رعاط نب هللا دبع نع حنان مو لبقملا شيلا اذه نم نص ملو كباب تستف|
 ل تاطخأ ينأ 0-5 يسعأ ا كلو ىلع سهذب م تاقام نا لاقف كنع هغلب امو. ٌ .:

 ١ تءاستساو مراو تاثءلاتدعانف هتقأ م هنمتبرد نايفاو هن او رغو بائشلا قز ' الغ يلقلا

 ا لجرلا نأ قل يناف ةوسأ يضم نك ىلو انف لتقل لتقلا عرسأ دق تدب لجل كلمأام لثو يسقن

 ١ هنلايم رح بجو الو 0 نوف.هلالو مرخلا ىلا كلذ زواع مو هظيغ ىش ىلام ذحأو ىلك اذا

 (| لاق قرم هل لاق مث هبط ىلع ىر# هعومدب الا هللا دبع هاقثا ام 1 لاق هتلذيب امم ريك ١

 سر>و كمر> ناصو كمدنةحو كتءور ىلاعت هللأ ن نق دقو رهاطنب هللا دبع انأ لاق هللاوال

 || طلاخ الثلو شدا موجع لق ند نمأنا آلا ىدحو كيلا تاحمت امو كسذ نع افعو كتدعت

 || الفاما هل لاق مت م ا هللا دنع همضو او لبقف ماقو ىنصحخلا 0 كقحلات ه غو كنع ىّوفع

 || الو ك.بح ىلع هيف ن ءانأ ملم رد يعوذ ىف وش تاق كادف هللا ى ح يح 9 تاتع نمد

 مدتع كرات نذلا 0 2" كوع نم ناك ناو وه لحر لامار كيلع الضف تنعدا :

 وفعلا لم> اف توفع دق ريمآلا اهم ا لاقك فرست الو قرغتال ت تك 5 ناوا أ توك لا كعس ناكف 1

 || يجون . قح كلزنم ىلا لخدت انب مقف تلمف دق لاق بدأت هوفص ردكب الو بيرت هطلختال يا
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 1 ف بارمشل انسا>و انك 1 ا د ناك ماعطن لاذ انا دف 00 مأَقق ةفايضلاب اةح كيع :

 ا يفالا مم 1 لس الو مهاحر أف مهاقلتأ نا هللا دنع ين رم شحلا قلك هل فرتشتسولا 1
 تطشن نا هل لاقو نينس ثالث هحا رخ هغيوستب ه] بتكف ةاودب امد مث خسارف ثال'' ىلع وهو.

 | عمبكزي و رع انين قداف لعفف ريسمالاب قأاو ديا انأف لاقف كك مق الاو 2 قاف انل 5

 هدا ماقأو هعدوف قفا ءلا لأ لحر ىح هقرأ اهنال هللأ دبع 0

 م:# ةريبكف ىهاط نب هللا دبع اهيف ينغ ىتلا تاوصالا امأف ا

 ! هنو اند انش رك ذ اذاو ةريكيا راذلل ءانقلا لاق اهم ايش رك ت اذ نا د نان نكوأإ
 ٠. هناملقو ةيصاع ند رعش يف هن اهمدقمو اهرودصو اهراتخم نمو اهنف ةريغصلا رادلل ءانغلا لاقأل |

 ] لاق هلذمف ه 1 دقو نود نا دنعلا ها لاق ديح ردان توص هلاف دادش نب دوءسم تالا

 رعايا هقاذحا م. 2 لعمدشو نيل نكد :“أأ| جو د نص ىلعلا 6 2 رهاطنب هللا كيع هب ءاحام

 كس وص 5 1
 ١ ب ف

: 5 3 7 
 يداص ةلغ يذ نه نم كؤادف ي لها # مكربسا موس ين مييقس 1 .: أ

 َ دايزإب تداجام دعب جرشم * اهعبتي ءالجنلا ةنطلا نعاطلا
 تاك -- 4 ءورجنا ليده ند نط 5 مس وش ناكو ملقا 1 نب ورم رع ءشلا | ُ



 ناليقو هشطع ىلع هولتقو هوءنف مهاقتساف سطع دق ناكو هولدق هوف مع اءاف هوفرعإ ملو ْش ظ

 ىلعسولاب لوا ليقت فيقخ رهاط نب هللا دنع نطو دادش نب دوعسم تا ةعرافلل رعشلا د

 0 انسدح لاق يا ملا ريصن نب تيحو ىرهوجلا زيزعلا دنع نب دمحم (ينريخا) لالهتسا ةٌؤادَتبا ْ

 ادا مهم ا || ةيصاع نب ورع ليذه نم نك مهو مهس ون تاتق لاق ةيش نبأ

 هب اوعتصام 0 ديو هسرب هيا تلاقق هداك 5 فالد فاه ءام اها دضاق اذخا

 اهلاد دري الو خو_م الق * ةرإ اناب زعو ليذه تيش

 ِ اهيمحم ناكاحاحف ىلع ىلخ * كني لوتقملا ةيصاع نانا
 ترداسإا تاقود

 ا 0 ا لوتقملا ةيصاع نب | ىلع »* 0 ماد ع يدش فاطاب

 ا ظ هلع ىدذ : نا *# عريسا موس يفب م فس اله

 ا . اهقاسمت اهدردحف 0 6 اره مهم لتقف 4 5 م ماطإ الاب دوه ةيص أع ع نإ ةلعلرع از | 2 لاق

 ا كلذ 02 تلاَقق ملح قى دالاب ل ةنراع كه4عم ظ

 ظ اذا تكلا وتلا في طرغأو ه4 :كعطأو قابسلا ىف مل تمالأ 0
 1 اهراوش داب صو انم سراوف * اهقوس . ميم :ةاتف نذل ظ

 : اهواذت أ فيكفتءايدقف الان ده »+ | ماح 57 ماس اءاع ترس ناق

 اهرابغ ادا ًاحاحت ريشي انوش ليلا ا له رع تدأ الأ

 | اهراع سمالاب ناك تقافا لمعر و < اعاكم لوط دع نويع اقر

 ١ ب 0 هب قرخا هف هلتقم ُّق ا كلذ هفلاخ هناق هدم مع وب اا هل 3 0 ةباور هذه

 ا | اعزرلا مث ىملس || ةيصاع نإ ورة“ 0 لاق هدييع قا ء متاح كك 3 زاجل ديرد 1 نسحلا

 | موس 0-2 م لاق ليده ن م اح اوفداصف 0 نب 0 ذه ىلع اوراغ 6 هموق ن 7 ةعامج ََق

 1 ىلا قاطنا يع يأ 4وم اهل 0 تلاع هرم 2 نعم 0 ف لدم ن 4 انما كباكو ةيواعم

 مهو نغ ىلع ةيصاعنبا 0 تا كلذو 0 ا دوق يمل لا ةيصاع ن :. ان مهرذاف كلاوخا

 1 املا ةيصاع نا لاقف مهردن 1 هلاوذا 0 وح هتليل ت 2م مالغلا ق ةاطناف مهلا ريسملا دا 1

 2 الرق 0 نما رق ةيصاع نب ورم سك أو اودعتساو موقلا ردبف مكرذح اوذخل م 00

 2 ًاورذنأ دقلو انا | مهلنا نررذدح موقلايرأ هنأ ادعال لاق نوردح مهاذاف ل.> ىلع هبا

 | نممكيف ف له هب اال ةيصاع نأ لاقث ديدش نثطع هءاككاأو اف ممافغ بالطإ ١ ليإلايف نم 8

 ظ لا ف ىلع جر لاق كلذ ىلا هي نإ مهم ند يلاو موقلا قا هباككأ لاّقؤ هءاحكال يوبري

 ا ءال ا اودر كاع ٠ 3 ممول 3 ما اوملعو أددرمونم الاحر ءاملا ىلع ليده توءصو دقو هّير 0 وع

 ْ دوا 1 نايتفلا مه هيلا اورظن املق ليدِه. نك كا هنو حس 0 هل نو دقو ة.صاعنب ورم م رق

 5 نورخ ,خ الاوأدحا ررإف ع انيك: رظنف علا ىلا ة.صاع نبا يمن افافكف مرر هنافالهمخ لا لاَقف

 0 هيرقلا داع قفطف رثبلا لخد 13 * اهذ 0 هز رق 1 ب/وق م هأ هنا تا ن4 هن وقمر



 1 9 عل اج 0 8
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 نكماو ةيصاع نآااي ةلئإر كا رك [ ولاقت رثبلا ىف وهو هيلع اوفرشا ىتح امهم« خسيشللاو نايتفلا لبقاو. َ
 مدق نم مهلا عذب نايتفلا لغشو هعرصف هذفن 0 هصمحأ تا موس خيش كلا يرو لاق كني آ

 نا اميل لاقف دار ساق هلو و لبق نايتفلا هكر داو هباحا_ وح ادعي ريلا نم هيساع نإ بثوو خبشلا ||
 تخا تلاقف هالتق_يتح اكان تا تارراحو ءانل : مك ا هانا مث ءاملا نم ينايورا ها ذخا | 1

 ١ْ اهاخا يد " ةيسان نب ورا

 يداولا لوتقملا ةيصاع نبا ىلع 3 هو امو ىنقت د

 يداللا يشل ماما ىلا م اف هناا سل د

 يداص كا نم كؤؤادف يس # كي مهس يفب 8 اله ا

 لاق ةيصاع نب ةمعمع ءاخأ غلبف لاق ةيصاع نبأ لتقم دعب ماس ىفب ي ا ةدسمع عا لاق ا
 ا ةديبع مهم مياس ىبب نم سراوف موف هموق نم امج ىط عشب عنص تفكو 5 ليها

 نم :دورطم .ىنب 0 2 يزولا كلاما واو يدي رسثلا ترحل نب 0 ىدلل هلا َ
 اراك فرحلا هللا عض وع أ وةتلاف ةرع مع مدملا ىرمف لق نا سراوفو ل

 اوبادأو ا و 01 ةميظع ىلت مم اولتقو مهف اوي ماس وب مهب ت ترفظف اديدش الاتق | ا

 يف ةيصاعنب ةىعرع لاقو كالذيف اودشأف ةدر# اهوقاتساو اهباش نم اهورعف ليذه نم 5 | ا

 قيفشلا عم 97 ةلغلغم #* تاح ثيح اليده غابأ الأ 0 لتق نم 000 كلذا]

 قيضملاب سراوفلا تفقاوت * امل فرٌلا ةادغ مكماقم

 قيرطلا قف تقلا لع رؤ# رم ناسف مار هاد

 قب لك لقوت مك كسراو) # تاو َ الاياف ميمارت

 قير لا لاغتا لثم ندطو ة* هنم تافاولا ظفتو ترش

 رج نأ ميزو 1 دادشنب دوعسا ىهاط نبهللا دع ةم:صهيف يذلا رعشنا اذه نايل لاقو |

 لاق ناثطع وهو هّنادق تت أ

 يدا هوحش تاريغ ىذ لكب #* دادش نب دوعسل يدو>ح نيعاي َ

 ىداصةلغيذن ”كٌؤادف يشن #١ 7 5 3 مرقس ااه

 0 نع متاح وبأ ىندشنأ لاقءديرد نب دمت و كر انباعتأ ضءب منت

 نعت
 هدعتو .لوالا تنلا تانالا نميرك دف 2 ماتا دوعمبم 3 رو ةعراف

 ىداولابءادو اة را ىلعادو- :

 ىداف هدش مل وأو لا أريق *

 00 حاتق ةيولأ دايكا# ةحذا عافر ير : .داهش

 داقأ كاكف ةباز لالخ #* ةيغاط لاتق ةيغار .راخح

 داروا سايح ةمم٠ جارف * ةءربم ضاقن ةمكحم لاوق

 هر تب يو 007 نما

 هلو ع أ نءربق ه ىتسأ



 نا يا ا ةددفلا
 0 ا 0 ا 0
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 داتا عالط ةمظفع عارق * ةلضعم لامح ةعرم لالح
 ىداعلاملاظلا لطخو نرقلانيز © ١ مسايا رامخسلا عاج

 "ا وااجم نيهر اموب # يتف ل م1 دفسال ؛ةرارز نأ

 ا011 رب قادنع نب هللا دسعلا رعدتلاب ل م في هاط نبدّللا ديما رعشلا اذه يف ءانغلاو
 نع عفر ناك هنأل كلاس لو اذه نم نع عيشل نأ 3 توصلا اذه نأ عنص ا

 هفرعيالام ةيردلا 0 ناشلا اذه نم 0 ناك هنكك و هاطاقت 0 طق 0 هس سد ا ءانقلا

 نينغو 101 كتاف ةيراويع لع اهاقلاف ةريثك اناوصأ عنص نأ ىلا ك كلذ لع نم غاب اا 006

 توصلا اذه 2 نا اف نءع ع نمو نومهم سانلا اهع.يسو اهب

 يداد ةلغ يذ نم كؤادف 7 0 وكري مر يف! حية اله

 ثغر تناكف ةحاد اط لاشي 5 ع.برلا نب لضفلا ل ل ناكو 0 كا م فلام ىلا همن

 هيراو> وعلا انكم كالحاو هيغل 2 2 نوما هبدب 1١ يهاط نب هللا دبع ىلا
 توصلا ىنغو ومما ا ع قارعلا هللا ديعم دق 2 ةدم كلام هوورو امع نوذغملا ةكحاو ْ

 ةعئصب ف رثعاو أهف ؤ قدصف ةصقلا ن لد 5 5 اك هللا دبع كدضف كلام ىلا تطل وب صح

 ىلا ةعفلا: م ارح نر ل ل ل لك كزيرا كلذنع نومألا فدكف توصلا

 5 زاجذا دعل دئيح ةتعاص نم هَ ف هتصشب تريذاف تلئشوةحاد ترضحاف اهودعت الو فش 2

 يهاذع هقذحو هلل دبع نمةبحت يد نه بحمل ملقحسا نا لاقيو كالامل هنا هتقيطو قدحسأ ىلع

 اضيا تانغ نمولاق مماياكح ول و

 ص
 ءانع ىلهب الط سبح نم # ءادياقلا دواعو يخص حار

 ءافو لوقي ام “يا ىف بال ديعاوم او ىارلا نسح

 3 ءانع 4ع تييحام ىل سدل »* يناذ تل ن< ي زءل نم

 ١ 8 ليقث ينان صهاط نبهللا دبع نأ و يطسولا يرحم يف ةبايسلاب لوا لية” فيف> ةروينط نال ءانغلا

 : اممو رضنبلا

 احرف اودغ ذا :يريغف * ومهيس حرفي نش
3 ©». 

 تس وح

 اعبقبلا تكنش .دقو ىلصملاب # يباون تالله دق ىل_لخاي

 1 اعودرلا تيوهدقف يناعجراو نت ىماسو ده رايد يفاخاب ل

 ' ما يئاشطا و اهارجم يف يلع_سولاب لية“ فيف> ضيرغال ءانغلاو ةعيبر: يف ندع رعشلا |

 ا ن ءقحا 0 ل كيعملا نأ هيفو ع رمح م *لاان المر هيف 0 ا 2 حرس نبال ا

 ءالملا يبأ ن يمرألا هابإ هلوقو زعشلا اذه يف ةعمر يبأ 0 قي ) هسنجم ملو هيب هسأ

 ةثيدللاةعيبر ىنأ 0 3 # مدق لاق يدعدلا شايع ا ناماس اكد لاق 7 كب ريب لإ ا لاق



 5 ء )اص نب ىلع ينرخأو كاف صخخ ل ناي معسل نع دا#ت ن 0 نيا يرحل 5

 0م دحام ياو ىبسملاو يريبزلاو صقح نب 0 0-5 ء نافه يأ ٠

 من هريخو راكب د ظفالا زثك أو مهتياور تعجو هيلع افوقوم ةبسش نب رمع انثدح لاق 7

 0 اهب ماقأف اهلهأ ن 4 أ سحأ 1 نم اههدق هيأ | وبمع <« زف ةئيدملا مدق ةعيبر 0 نع نإ خخ

 : : هلوق كلذف 0

 اعيقنلا تئتش دقو نصملاب © ناولا لم دق ل لحل ١
 اريك نوار تناَنسنَع هرب ىف ريهذلا لق ارتعاو صوحالا هعم جرن ةكم ىلا جر> مث لاق َ

 1 حر امهحاور د نع جرعلاب امنة نسا هوانا كح 5: ىناياتتسا ءاحو رلاب |سه.امل لاق ||

 انثح اماف بيصنلا انعم جرخو انحر 6 0 ه ذو بيصنا ايه نادو اندرو تح

 ىل لاقف اهمامخ ن٠ ةمبح يف هنأانل ر "5 ذِي اديدق طا لقت دعك لزم ىلا اعيح انلدع ةيلك

 رم ىل لاقف كا نا 5 رك داو 2 وه بيصالا لاتف ىل هعداف سهذأ ةعبر يأ | 3

 ةلاسر هتغاب أف ك 5 هرت ابئاف ركذا لاقو ىل شوف هنن ىلهغداف لوقأكنضهذا | 0
 تاق ةلاسرلا هذه لثع ىلايثا نع كعدريا٠ ةفرعملا ن٠ كدنع ناك ام لاق مرن“ ىلا دق 2 8

 د1 نارك نبا او كال لق دان كم ألا للا يبأف كياعترت نك

 تنأو قداتلا اذ ل يثرق اناف يشرق تنك نا ةعيبر 0 نبال لقف ىلكش نم

 اىعاش ت تك لاهلا لق واق 0 قيود 0 مم ةتنأ ) الواو لاَقذ قطو اك مهعقرف 1

 ت0 : عويلا دم ل لو وهن ىلاولاقف كيلا مكان اك اذا اذهدهلت تاقف كنم رعشأ انأف
 نر كو كادعذت هن ريخ ف ياو لاَ و باصأ كل لاقام تاقف كءاروأ» لاف 0 ىلا 8

 يثرقلل عسوأام هللاوف شبك دا ىلع الا ءاندجوف ةءيخيف هياع اناخدف هيلايم» اوضهن مث نابل
 اهعدت مث اهب ببشتف ةارملا تعنت تنا هللاةف رمع ىلعلبقأ ءارعشلا رك ديف اوضافاوايام اوثدحت املف

 , كلوق نع اذهاي ينريذا كسفني بشوا]

 رفخ يف تخااب هيزءغا م * انفرعل هل ىدنصت تلاق

 ىو ادت ترايسامأ *« يلف هزيغ دق اط تلاق

 رى فاوطلا ندسقتلا « اهتيات عومدلاوم اظولاو
 ءامحلاب ةَرا تو اعاردبلا 5 تاو تاسأو تحعق لق 0 ما العلا ةلره دع تفصال ول كار | 0 :

 صوحالا ىلا راشاو اذه لاق اك عانتمالاو لخببلاو ءاوتلالاو ءابالاو ََ
 روك تردام مكتايباب * رففجلم اقرأ نأ ارا 5 ا

 روزيس ا "اذا *يوولااذنكاواراوز تنك امو

 نيدققل ايكو ردت ىلا." يتاواده لج ١ ارنورتل لسنا |

 وا كرا لطبا لاق هيف كلذ ريثك نايتسا اماف هنأ ءاليطا تفرعو ةهبا صوحالا تاخدف لاقأا

 كلوق نع قريخا كال 3

 2( شع يداع" ف يناغالا 0



500 

 ىلاأال كلدو كعمل كمرصل م ينس ناو كا يبصت ناف

 لاصولا ىلا درب 1 0 نا نع قالو

 0007 لاراشاو :دوسألا اذه لاق < تلق الآ كفنأ ترك ولو تتلابل الخ تنك و ل هللاو اَمأ
 1 اذ تلاع اب انلع نأ لفقو اه بكرا 0 لف كادي

 8 نااي 1 ل لو كتفدت ءا لا نأ ر اظأ اءاف ا تادقو صوخالا ركل اف لاق

 كلوق ن ع رع ءادوسلا

 ش يدعم مب اذ نم ينك وف #3 تما ناك تديحام دعدب مهأ

 1 .عضوملا 0 نمو هل ا قم مط ةعل ضو لاق قوقلا تو.“ ا برص لاَقؤ كدب ا م كرهأ

 | اتنمنأ دف هل لاقف رمع هيلع 7 رب ل 52 بتئاس لاق نيقايلا نود هاوار ريس نازل وقس

 لوقت ثيح يّ نا كرو كمن د نع ىنربخأ بوبذماو عمساف كل

 اا ءالا ىف ىعرأ نيريعب * اع يدل 0 نعاي اني الأ

 - "اوين ءان رح اهتسح ىلع * لح ا نك 31 هب انالك

 د يهر ' ل ف ائيلع د 11 حاص داك اندروام اذا

 0-3 خ ته 2م 5 نا #3 0 كنا هللا تدبو ثددو

 1 باطل ن دلو اءاعرب وه الف #* انءيضيف ىنغيذ ىريعب نر

 : املا نع 00 ىاف خسلاو د ه1 او تردملاوت قرلا  كايسضناو الا "تدع 0

 3 اة جاتحي لهدف لاق قحأ ةدوم ن م رع ->.لقاع ةاذاعم لك اقلا لوقو ثلا ماهم ا دّقا كنفلوا

 ش ا كقادحاو» ار رسل كضرعءتو كرب كرا اتسانرااب ىلالاةف صوحالا هناع لبقأ 3 هلاك

 ؛ 0 3 كلل نع لرحا كافر نع

 هقعان 0 طن ملام اذا موُشو # فام كيف نذكي دقو نانو

 هقداص 00 ا ة ةءارك : اضارأل ”ءاتعاو

 اد 6 نك ندا نملو 8 انما :اموولا وفدص تكردأف
 | هقلاوخ مدالا ناب 1 1 5. تعدصتف املس ايار

 دنا رئاطلا قدح م قفخف لاق كبد ىلع هب تؤبام ىلع دازام كرحاه كَ اع لقت 3 ول ) هللاو

 | [كوع ثدح كيف هملع ,يدنع باغ ة ةَق رعم تت دقق تايذلا بزاب ىلع لبقأ لافؤ بيصت :| هيلع

 ملاع هي ةيبحاحلا ريمض ىف انع ل يننا ةدادولا ين هذآ امو تَدَدَو

 َ 7 متاوالا ىنمات ملارشناك ناو * هتملعو يثرس ا ريخ ناك ناف

 0 'بارطضا بر انضاق اهدئعام فردأ 0 هروص فرعأو كينج يق يف علطاو كت 1 قار اظنا

 م 1 هل ت تاَعق مهف كا 0 يل لاق 2و 5 5 1 5ك ”تيساحو 1 موقلا ماقو روفصعلا

دع الو كردع اق كياع انأ ترقب دقو ا كموي 0 دّقأ 3 تاق ٍُق
 00 -كاوق 2 كل ر

 القح انياردق نعام مل لقح * كح اني دل ل نينءد قد



 0 را مالا ا
0 0 0 

 0 اديب
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 هلا فوق ويوفق

 دعوة هيقوو دوج اهدوخا# هللا[ د ال ل

 العبأ مانا نين رقلا يذ سين اايوس# ةيردح 00 تيسح امو

 لاف مهيعلو _0( يسلق دحأ هن 0 مو فَ دق كلذ 3 0 5-5 * كو سانلا لوق. ان

 كردش قاع سة اح[ 0 كاذ. 0 أ اذه تاق تدرى تع كملءامو انهو :ًاموإ

 تدددق نكشو لذ قرط كاف رخآ يف سد || املع لمحتو ك ارمشت لوأ يف تنل هل تسل |

 انم مولا م ير ل هنراحتح نرغب كا 1 | ولاقف مهد علا هريح ن ناك 5 ممهلعاف يباح يآ 1 :

 قفاريو كي داشلا لالخالا اذه لح العا هادعص) 8 لحذدب هنلطأف ىلرتيإ م | هنأ مهل ت تلَقق لاق 8

 اه و اري زملا نإ دمحأ ( ا ) مهابيعلاو 0 حالا ىلع نء ءاعلا 3 ىذلا ضورعلا اذها : 0 ١

 ع عماج نا ىندح لاق ىدوملا قحسا ىنادح لاق هيش نا رمت اال لاق ساو نا ليممساو :

 ا ينانكلا ةمقلع نب عفان ذكم ىلع ناك لاق جرس ناا.دوع لمح ناكو.ةكرب نب لبس نع ىدعسلا |

 الا رش طل ىلا كرف نم يتق جرت نيث :للا يف يدانو دينلاو نينغملاو ءانغلا يف ددشف |

 م حرس نبا انعم نأك هل اواق اوب رطو اوبرش املف ىنئاطلا ب تاردأ 0-3 مهانأف مهل لوسرب '

 ناك نروح اف هقيافإ هللا شار 78 اف ةلغيلا كلت 1 ود مهضعإ ىل لاقف مكل 1 نع وه تاقكاو

 هلا تاقؤ هيف هنادبو ا هلا ُْق نالعا- || ةدش عماذب يل ككاو كحخحيو لاف هايأ مهلطو موقلا |

 ئةدر اودوعلا ترئسو قل 9 كنأ ف كل ءؤخأال هلت اقف دوعلا يل كنكت هللاوال 1 مهدرتفا
 ي 1

 ال تاقف ريمالا اذه 1 نايل لاَقف لبقأ دق ةمقلعنب عفان 0056 قل طلا ضع َ 3 ان |[

 حرس نا فرع و قع هان ذاح املق لعفو ف الو ضماو ةلغللا نانع ل كيلع سأب أ

 لع ع ةمقلع مست ف حرس نبأ اذه نوكي نأ يبل نهو تاّقف تاماعأ اذه نه 3 3 نبااي ل لاقي

 تديش ليخ جاجا ت ا را 237 اها مم نابأأي 5 جن ناو

 عفرف الترم يننغ هل تاقف حيرتسن ةرجش ىلا انازن موقلا نم ًابيرق انكاملف انيضمو ىضم مثا ا
 ينغف هعم قانت ةرحشلا نأ يل ليخف هو :

 'ّ دكيرد ْ ا
 داع ضا تدل ٍ
 ١ كبركو - مينالخ . اني * ارم ترون ذأ كيلكافك كل ||
 داوسا دم كالذ ملف 1 #١ ايداغ ةمحالا نعطظ ذا 000 1

| 

 أ

 مه # 86 كعل هك ناب ءاوثلا فل

 | ىطسولا يرجي يف قاطم ل هن نان ةغئاع ند هيف ا ذأ نأ هد 7-0 يف قحسا د يجرعلل ر هكا ْ

 "هعوللا 0 ةيلاقلف يذلاو يا تاّقؤ لهس لاق 2 ننال ندللا نأ هنع هنا داه يد ْ

 يندزتلق مْ مف و هع نم رورغملا ةمقاع ٠ نإ عفان ب و كدا تاك هب هس اهلك احا نأ رادأ]

 توصناكف ةرحشلا ىلع هب | عقوف 9 رحشلا م ادوع لوانمو ينذف كب مىبوأك ةقاعت 4 موقلا ناك ناو |

 ينغيذلا توضلاو لاق يلفدلا نام ضو 0 اذا ناد.علا ىلع كالا نوط قئفخ ن : .ندحأترجلا |

 تسسوت ظ |



 3 و 0 ا 90100 ند 3 1 4 0-0 سيول شا ا ع / 1 0 11 ا ل

 ا 5 ل 6

007 

 . عيرس بيرغلا فات يف رجلاف * ةبرغو ىلع ارب يممحال
 ا مت لع ا ا اذا امؤد د هيل عيطتسإ كد ذو

 ق0 اب قبض كتدن كا كبف نم ليجام:هيلاو دك الو ليال 7 أو قا 5 تاقف

 ا يرض مْ نيتك ر ىلصف مأَقف عقدم ا مع نو تاّقف ناع يم ضقا كتاهمأ مك يناهما

 ال 5 دهشأ لاقو ةرحشلا ىلع
 ةديشادابئى جديحأي لاق مث هلوسوو هديع ار ُك ليش هللا اللا هلأ

/ 

 5 تاهصف ةلغيلاب باودلا 2 انوند أاملؤ نوفوشتم موقلاو انيضم 2 5 يدوهشاف ل كاذب

 ل منغ ضار ذأ اذاو ةلغبلا تدءدشو

 5 5 ناصح كم هيض فرش ىلع توم د ةريغم لاؤ ا يي لح ن *4

 الو هللا كءوسيال مث انأاب ككمام تقف تحرز 5 نق كم نأ تننط 0-2 نبا يف
 37 كبيرب ,

 يح يدلا اذهو ينغل نأ 5-5 ىغبليام هللاو هن هبوص ادعو هنانغ نسحب ثنخملا اذه يناكبا لاق أو

 4 مهانفف ضئرر هلا عفدأ ة هيج راش اك 6 0 حارتساف 5 مْ

 0 اعيقدلا تكلش دقو ىلصملاب د يئاوت تلزم 56 للحب ا 6

 1 أ ءانغلا 000 ند 0 2 5 نبااب كليو حرس نا لاَقف لانجلا قالت ُُق يود هيوصلو لاق

 جرس نإ هدو نولش اولمحو مهفاطعأ نويحسب يواشن اولقأف 1 ملا اورظنو لاق طق - و

 0 لقشر سلا ببحا | ولاقو مارش ٍِق ارو رم قطنيال صد.ر لاو نال مهدت 2 ماق أَو اف

 : || هرج ىف دوعل مص وومدج هذ>أمأ ابارمضم هنم جرخأف هب 4ع 8-5 8 هدب ب رمضف 0 م ضع ارطعا

 ' ]|| موقلاحبس دقلف برض مث يهالا ةرهوج ا ملا نا د الو ل ارا

 ا جزه هل نحللا ودق يع امم ناكف كيل كيبل لاق لكف ينغ م اعيمج
 و0

 : تا 9

 ادد ع الا ك2 قدا كم ع

 م ا 5 « هما نم كتم

 0 يك ع كرو عضو

 ىع مث هدب ىلع هدب عشت ان قشدنا 5 دقلف كاذ لعش لاق لكف
 «9 و

 مداع مال 0 علر آ مازصلابكق وش جاهام

 مداقتلا ىلع بغل اجاه »+ هددسوع مداقت محو

 معاوللا عمن وم انلاب 31 ايشلاو معاو دا هيف

 مداعملا اير ةمرمح #7 5 هد 1 1

 هس وره ينغ هنأ مث
 كلم تلا يلا تارك ضو, < انهملا تقشناو ىلع ا يناغمىاجش



 ضيضغ أ ,لاكدوذ نوفو ## ا كاذ كَْع يع ومد هم

 ل ءادرلا يف يعمدو ابد 1 3 اعو م داؤفلا نوز<# د

 لاق تدلع نلاو 3 ليقت فريف هيفو رتب 3 ىو ف قاطم لقت فريفخ 1 نإال اعلا

 0 ا ماعاي ةعاطا ت تااقف ا كلذ لق سامو انرشإ دك ريط ةعامج تل دقاف'

 اناءح 0 منو بولقلا ةايح اب كمرح ند باعجل كاتم هظح ذْخأ ند كورس دّقل ساحملا |

17 
 2ك

 0 ا ٌْ

 ١

 هل نحالاو ينغذ 2 كءادف |

0 

 ري ملا
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 كك ادي نيلذاعب 1 و كنا دئهأي

 موقلا تفاهعف هينينع نيب تاقف مههب ن م ترديف الوط هيف نال ادرفم يريح 5 توصلا اذهو |

1 
 7 ا

 رو ريثكا اهدشاس ىلا راعشالا هدع يفو هيلع ةقفش هنع 0 انو ىتبأر دقلف هنواشإ هيلع

 امم تاغأ صوحالاو بيصأو

©©» 

 رحملاو ماقملا نيب نيش * امتوسنو ةليل امترصبا 0#

 ردق ىلع البل انيقتلا َىَس د ل ا م نا 5

 رقبلا 000 نقع * انف !كاح اج
 1 7 رورو عجرم 0
 ار ا هيف نوزع 00 سشدحو ياما 8 يلع وا اب 07 جرس ع ءام ملأ رهعل رمعلا | 8

 500 ندهو بتاكلا تانسلولا ليقو وأ ليق' دئاف ىلوم ديوس يبألو رصنبلاب لوأ لبق فيقخ ٍ ْ

 اهوأ وهو 0 ةديصخللا ١

 رظنلا ةضِل ص دو ىدذنم 5 دمك 30 باقل نماب دعت ْ
7 

 رييدلا م جواسعلا 1 يعو + انطق تم اذإ ادور ىن

 ىرصل ىفناصقالا تفرع يتح تزرب ذا راح يفرط لازام

 ل ع قاللطاب لوالا ليقثلا فيفخ نم هنملو ذرحم نب|هانغأ

 كح وص
 رميففاوطلاندسفنا * اهتدحم اه برتا تلاق
 رفخ يفتح أبدي زء.غامت د انفإ رعبل هل ىدصت تأااق

 لا 7

0 

 |446 ل 000

 يرق دتنت ترطع أ مل ينأف هتزمغ دق اطتلاق

 اممو اديح انط سا علا نب هلا كمل هف نأ ليقو شح نع ديلا دوأ ل: فيفذ ساو

0101 

 ا

 اسس

 3 7 ادعنسش .

 ب هه 2 ع سم

 07077771717 7 ب جل ويب جت يب 2 جب جسجب <
 عدي _ : 3 . 3



 برجأو يدعت ءان رح مسح ىلع * لف انوي نفل رع هب انالك
 ١ برضا و يمرت كفنن اف انياع # هلهأ حاض زلم اندرو اه اذا

 00 | نا دا اثدحلاةعكو فان نب د( نريخخأ,) شح نع 00100 0 ال ءانغلا

 ]| هل تلاقف موي تاذ ةزع ىلع لسد ايثك نأ ديزي ىسعو ةناوغ نع ةديع كا ا نع

 1 اكلرعش قف كلم م نيلأ نصوح الا تيار علال لاق ملو لاق سولحلا يف كل ند 0 سام

 7 لوق. ني> كنم رعشال ا ءاسفللا ادخ 0

 راثك |كنمىنغيناكو ترك أ *. اهمرصال اهف ئمئاللا اهيأ

 عجرأ راع امج ىفبالو لاس قلقا ال1 تي واذا اءاطمج تساف

 هلوق تفريش ياو

 رو ريكس نأ كل رز اذا * يوطا اذ 0 ا

 هلوق د
 أعم دك .عىاقلا و 0 ةعمأ ترصدق اط يند 0 ع

 امن اهناينالا ىلإ“ قدا *“ تءتم نأ تكعان املك قدازو

 1 ْش ادننو نانشلا وذ هيف مال ناو #* نوشلو هلي املا شدعلا امو

 1 لوقت نيد تييحتسا امأ هللا كازذأ ت تلا ىلوق ن. تيفحتسا يذلا ف دا هللاو نق ريد 0

 | 3 الإ نكحضإ ف يدل #* اهقلع دق ةريغ ين“ نرداح

 ريك لاق

 0 يناو نا د ةركب كنا هللا تدبو تددو

 3000 ءابر> امسح ىلع 2ك ان ا سع هن انالك

 01 نحنالو 00 م لام يذل نوكن

 بيطاو اذه نه ىعأ وه 8 ينأ | نمو ليوطلا ءاقثلا يف تدرأ دق كا و ل تاه

: 9 1 2 

 ةحيضش ملل
 سرف ىذريغع ارم رمصأ نع د عمتسم و رظنم يف تكد

 00 5 مه الو * اهلطتف مهدنع ا

 سمح ا بالاط ان مدن 0 نارخ م

 سرا ودان الا" ككبأ « الث حامرلا كب شراقت امإ

 ع ركارورك انو كعاريط نإ قهر اع انا فك هع يدب

 ١ سيسمو غلاو ن* نا انن هدعمم ن حع.صل ليلق مع

 0 ةيانس اب |! لوالا 8 فريف 0 لوألا ف رح 1 5 خااو يفاطلا ديب يال وعلا



 ححعسم نبأ تا 0 يلعس وأ ]أ ا و ىاثلاو لوألا ُق كيعم نك ُُق ياش طا هنفادذ ١ زر

 لمرعباسلاوأ سداسلاو سماخلاو لوالا يف حرس نبالو زر نبال هنا لاي نحل هيف هل دامح نعال"

 # هلوأو ًاضيأ عرس نإل هنا قحسا 1و دا ثح انل ذو ورح َنَع يلسرلا | ,

 ةشئاع ندا هيفو را ليش 57 د " عباسلاو ندا !| 5 كلال هيفو 2 قهر مع 252 بذا

 قف قراختو ياشطأ# نعو اهسار طو سنوب نع ثالثلا .تاياكملا هذه لقت يئان نط هيفو.لءرا]

 مهاربالنأ نشيح 0 دو ا لمر في فخ يناثلاو لوالا ف متلو لهر فريفخ لوالاو عبارلا 5

 ىطسولاب ليقت ف.فخ جحعس٠ نبالو يطسوااب لص: ىا ناثلاو لوألا يف | :

 م7 هيلو دسز ىأ دا 0-0

 ةلظنح نب بركي دعم نإ ردملا نب.ةلمرح حيحصلاو ةلمر 2< نب رذنملا لتقو 0 ب ةلمرح وه ا

 ثوذلا نب ور نب ءينه نب ركس نب كلام نب ةعيرنب ثرملانب ةئمسنب ةيحني نامعنلا نبا | :
 هند ىلعو آنا رمصأ دْيَر وأ ناكو نالبك نب كير نبا تير نب يحس نإ طا ددأنب 'ىطنبأ ْ:

 نم ةسماخلا ةقيطلاب ما نأ هقطلأو نيمرضحخلا يفهدعف مالسالاو ةيلهاملا كدا نمي وهو تام

 نب ةيقع نب دلولا رابخأ عم هرايخأ 2 دقو هووذو يلواسلا ريجملا منو نييمالسالا |

 ع 0 دع صد لاق ةراغاة حلا تالا نب نيكل ا ينربخأ ) طعم نا 1!
 ماع ناكو مجمملا كول ةصاخو كولملا راوز نم يثاطلا دييز وبأ ناك لاق فارغلا وبأ ىنثدح لاق َ

 َ د أرمصت ناكو هسا 0 كلذ ىلع هب رقي هنع ىلاعت هللا يذر نافع نب نامع ناكو مهريسإ ا ش

 ضعب انعمسأ حيسملاعبت اخأأي لاقو دي زيلأ ىلاناهء تفتلافلاق اهراعشأو بر هلا كاذق 0
 اف فلوق يف ّدأأ هندمصق هدشن ل د كنأ تع دَقؤ كوت |[ 1

 علو قش مهلا داؤقلا 000 اوي ذا لا غانم ا
 كنسحال يناهللاو تييحام 0 0ك ؤتشت هللا هنع ىلاعت هللا يضز نامع لاقف دسالا فصوو ْ

 ددع هركذ حرب ال ادهش. هنم تدهشو ارظنمهنم تو ينكلو نينمؤملاريمأب الك لاق 0 ناجحا ١

 ا

ْ 

 تجر خلاق كلذ ناك يناوهنعّللا يضرزامءهللاقف: مولمزيغنينمؤملاريماي ان اروذعمو يباق يقدر ||
 0 ا انب يمرت ةنسح ةراشو ةئيهيوذ برعلا لئابقءانبانء فارم 1 يف |[

 هاوفالا تبدع اذايّت> ظيقلا اك ريسلا اَنب ظرور خاف ماشلا كلم ىناسغلا رش يأن ّك رمل | ٠

 روفصعلا قاضأو بدلا رصو بهيصلا باذو ءازعملا ءازوجلا تكذاو هايملا تلاسوءافتلا تاب :

 دق داو اذاويداولا اذه حود يف اب اوروغ بكرلا اهب 0 لئاقلاق ه رخخ> ىف هرواحقهركو يفبضلا ||

 تالا.مك تاحود لوصاب انلاحر انططخ ةنرص هرابطاو ةيئغم راح الادلا مئادلغدلا ريثك انا 3

 ليخلا كف ريع هل ةتاطاغو ايوب رس فدانا درادلا ءاملا اهانعساو دازلا تالضف نم.ائيصاف
| 

 ادا هيلي ىذلا سرفلا هلعف لمف مث لايف م حم مح لاا ءاامدللا وفه دب ضرالا سوهينذا |

 اكولع هلاقعب ضدانو هلكشب 00 نةلاغبلا ف 0 كَ الا 0010-0 ليخلا ع ادحل



 0 اي 5 ا 4 0 / » تت لا ا سا
 + يي# فيلا ملم 1 ٠

4 1 3 
 5 ١ + 11 9 55- 1 م0

 7 : هيارذ كح. تاوقلا . مر ذ2000 20 1 2 أ دب لكد 0 ا "1 تي ' 3 يل "00
 . 5 0 35 هج نإ ١ فز 01 يدلل“ لاو 2 0 م

 8 ىزط علا هن 2 - '

 اننا

 ها ةحببقلا ةاصخلاةالبللا ةليللا نزو ىلعءادوسلا ةءوسلاو ١(

 اد اقدزر انفقو م نانرح نم ةلكسا هد لبا انه دحاو لك عزف : عبسلا هناو انببأ دق نأ

 || الللو طيح هردصل راجم يف وأ بوني هناك هنأ نم هتيشم يف علاظتي هتجأ ن ع ىذا لأ لتقاو

 ناك ةماه اذاو اعرص اك وأ ايده طخ امن ضيق هغاسرالو ضيهو هفر طلو طر.طغ هع

1 

 دوزو طم مد 5و هلهرةمذهل وةلبر ةرصق و زادي ناخار سامبا ناآؤرخد نأ دعو 5-0 دحو

 رفع

 ظ || عرساف يطع 0 ا رتألا راغلاك قدس و ل واقي رع ةلزدعم لوالك بانا نع جرتان و بكو

 . || رانا م2 2 ” رهفكاذ كده 4ع < رءثقاف يأ مثاهي ه.اثم هلظ راص م ه.احرب هكرو زفحو هيدي

 | حران هاب برضف ن >الاك بااخم ىلا و لا هير ا لوف 24م دصعو كودك دعابفو 1غ

 | نسفصمف ةضش هضفن م * هصقوفةراز1ا م دءض ناك ةرازف نك انا 2 | ها شاام اح !|ىف هك ,وذوالف

 هرازب اردتشقم كف 4هب 00 - د ص يالدعف يباحأ تسعد همد 2 حج لح هيلتم

 أ مر رفف ماهم مل هلصافم ت تأ ءازي ةضش هضفنف اياود اذ را الحر جاتخاف وع 1 هب نك

 معو, هلاش "كة ردج حار ه رياطتي قربلا تا هللاوذ اظط مرج  رخف.راز م وبربقار در

 || تقتحتو نوبملا ات محشو عاومالا ت توعر اوعالضالا تطأو لجرالا حكطغاو يدتالا تمرات

 1 ' قرح )نيم م١ بول تعرأ دقف كناسلهللا عطق كلا ناعما لاف نونا كل رخو نويل

 تاق لاق ة ةبيعش ينأدح لاق يردمعلا ىنثدح لاق ا نب لياخا امدح لاق ىديزيلا سابعلا نب دمت

 ْز الدتر | 00 قل الف فحتلاب هيقل ها لاقفادسالا نأشو دز يأ نأش ام ع نب حامر طا
 | مالم نب دمحم نعةفياخ ع ) ردا ( تو 0 كلذ دعب نكن هدعاسف 0 ةرص لاقو

 1 ” 0 دما لجحر هب لزن ةيح يتب نم ىط نم ا قش ن رغ ناو نا دح لاق

 مرك أ ةيحونبأ كرخافأ مهلاق يقاطلا ركس !ءلف رجلا هاقسو ةاش هل عذف ءاكللا هل لاعب نابيش نبا

 و اال لاذ ةرخاقملا نم الا بحنأ ةرك ةمدانمو تيدح يئاتبشلا هل لاقف نايش ونب مأ

 ١ قالا عفرف ام ١ نياينضحال 2 نال هللاو يابيشلا لاقف غبت نم لوطأ ادب طق لجر دمام

 || كف فدي وبا كاتف هد
 ءاكملا ةبرمخإ مج رسفاو 2 متر دقنأ ناكرلا اسري

 ءافو قحو ىتأ نم مكل * لدا داك اهرانل قيردملو

 ءاوشو ةمعاو حوبصيف 2 00

 للا فرألا ناو فكما هب كاز ار ا مث

 ' (1١ رنا وسلل م وقلاب 23 تقحو ميدنلاةمر بم

 ١ 000 عابيي> نب دم نع هللأ كيمع ىمع ينادح لاق ىديزيلا سايعلا نإ د نايس (

 ةايأ جرشل كن هل موقيال ناكف هابأ ةسوأبإ حالس هل ناكو 56 هل لاق بلك دز ينال ناك لاق

 دز وأ كلذ دنع لاقف هنم تافاف د لاقيو هلتقف دسالا هيقلف هحالس هسأبب أ لبق



 نطعلاو ربل نم ناك اذا يح 3 هن داعل ا د لاحأ 2

 نرتاق لئلا تحن ردكو ع * ةيهاد ءاوطالا للث ىدل قال

 ننسلايفنالوملا ىلا :يعان يت> * هدرطت ءاهرو ةميش هب تطح

 نءقلاحافلايرفذك ةارسسلا قوف * هل نيدعاسلا وطخ لباقم ىلا

 ناش يف نيلحملا مطتح لغيلاك عرضالو محق الف باغ لابير ٌ

 كفصوب برعلا است نا[ اننح دق هلتاولاقو دسالل هفصو ةز15 لعدم وق همالف ةليوط ةديصق يو ّح

 كلذ دعب هفصإ رف هفصو نع كسمأ مث ينوقل امل ردك أ قتلام مكيقل وأ تيأر اههنم مأرول لاقل
 0 لاق ىرتسلا دعت 5 ”دح لاق شفخالا ناءاس ن 7 ) ينربخأ ) تام َي> هرعش يف

 يدتكلا || حادحالا ناك لاق يلكلا ن ماشه ا لاق ا 1 نان نب م ن نوره 6

 1 :انب نامعدلا ا له دز ا 00 ا فال || دسدزا نأ تنقل لاق سوباق نب ةرامع ن 2 ثدح 0-6

 هل تاقف اره قر ا أ ناك لاقف ىل هفصف تلق لاق هتسلاحو هتيبأ دق هللاو يأ لاق

 كولمت ان اهدوسالو هللاوال لاق :| رم كل ناو هده 0 | عدس 3 كرس 5 هللاب 0

 ةفوكلا رب رع ناكو ةنما نع ع ا امن اد ا راف يكلف ف تا كولم تن .أدو يكلم و ريح 3 ع

 هيدينيب ا:كحوكاذه مموبإ تاك سلاحف نامعنلا قئاقش ليق د هيلا سنف ناكملا كلذ ىف 2 قئاقشلا ت تش

 ال راما جات ياي :طعا ٠ ألا تنياهل لاقف سان ||نمل>ر ماتا هناكو طلاسم ىلع ن 3 '

 يح هبج ويفاهب اجي لمجف صقان هلم اهنم جرخعتداف ةنان 5 م هيدي نيب دعق يح يندأف هب ص م 5

 هل لاف 0 ضو ماي ا امو يحاف هب ا مل مدل هردصو هي فضحو و عرق انعمسأا

 هراسو هئيع نعتفتلا مثقاطنا واهات مرد 0 هوطعا لاق مل مة ةعاس زم اذ ينطعأ ن نمللا تن 3

 اذه يف ير 0 الئاسدمد3و ربا كلا هذه ىلع 6 أ قرزأ لجو يف كلوقاملاق هفاخو 4

 لاق 2 حذف هي نيعاذ ةفصلا هذه ىلع - اعدف انيعكي ارب ىلعأ ن :ىءللا أ تل هل اناقف ىداإلا 1

 تدحرذخ ىنافلوالا امانا 3 امو كس نع نعللا تدبر كلل أسنإ نمو. انف تكرس امعيفولأست ل 2

 هنم برشال هتلوانتف نبل د بارش نم سع هيدب نيبو هبأب ءانشب وهو هب تررش ند ىبأ عم

 روصو ل نيضخال هنم ::كمأ نال. اديع هللاتي طعأف ىردصو يه>و الق ءانالا قارهف يللا راثف

 0 هتف لع يتح هتلمأتف أ نكأ ملو اهب هناك دع يدع هل تناكف ركل 5 ههجو مد نها

 اذكو اذك هتفص لحرب كيلا ثعب دق مهبالا نب ةلبج نأ 00 اهلا ل ًانيع ناف هتحيذ ىلا َك

 0 نيد ء حي نب نيسملا ( ينربذأ ) مويلا ناك - 0 ة امايأ- هتباطف كلاتغيل | 0

 ىلا لانك 0 ريا عجر م هب ةنَع 1 أ باغف ةفوكلاب دعم تربع مدن دز يال ناك لاق 7

 لاق مث م هي هلع فقوف هلزنم هلو>د لبق هربق ] 7

 رحطا كنداع نم ناكام * هرئاز تئح ذايرداهاي

 ربقلا هئاقل نود لاح نم * ىلعمالسلا ربقلا بحاص اي

 اهفىتلا تاسالاو هربق ىلع ب ارمشلا بصإو هدلنع برمديف هربق نأ ء يخي 2 كلذ دعب ناكو فرصنا مْ

: 
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 امن

 ( رشعيداح ب 2



 - 4 6 - خ16 . 5
 . .: 676 07 5 ا هيك ادخل 03 2 02 0 دا 5 20
 "1 0 ١ : 21 ب فحم 3 000 يح ينيج 8 1-3

 . 3 0 ا م ةياير نووس يرغب لا نس < - *" "جيل ينم د كرير /

 ثري ماج ا او 33 ّ اقايتز 6 1 اند 7 0 1 -
 ردوا ىلا 8 20 1 دب 0 مست دحلان ا ايلا كسلا 0 7

 - . كامو 9 ْ 3 85 .١ ١ وفم ضدنا لمسح اش شبل قطط قلقا غافلا ظ ئةطلأللا
"+ 2 0338 

 نعىديزلا سايعلا 2 2 ينربخأو مالاس نب 0 ينندح لاق ) ةفيلخ 2 هرب 1 ( لتقف

 رم ناكو باغأ ينب دز يبأ لاوذا ناك لاق ينأرعالا نيل زرع بدبح نب دل ٠ نع هللا كيمع هم

 1 ديزي ل ا ملا عفدق هماللغل اور بلغأ يفب ءارهع ت تزغفدلب ا عزب مالع هل 3 همايأ 3ك ا مف

 ِ !اةف اقف مالغلا لتقو ءارهع تم زوف اوقتلاو أولعفف مك لئاقأو موقللا ةروع ىلع مكلدأ اوقلطن ا لاقو

 1 ضو ةدم صقل هذه دسزوأ

 نارف يذ ريغ ءا ارهمرمصل نع ** عمتسم ور غنم يف تنك له

 سيقلاو نما لبق 5 تلح سو مثارالا ة هم و نجلا ىعسأ

 تا نعرورأانيرم ىلو الا ائارمب لابح نه*ضراعيف

 سدا درا ع ْن* ء يهشأ و نوح أ مميسح نوفل“ 0 ةروف

 نيل 3 0 #* | ماطتف مهدنع هوا

 سرخالو م6 يم ريغ ند 2 اودعقنا راس

 0 7 0 ايلا م هك اقللطتم اومن 1 كفداص

 َ سيقلا ةاك امف 3 26 ةفشةتم 0 4 لاذع

 ممم 0و روم لعل رج لدف مهف ارواحم 111 ا قو يل وا وو "933 ومو باغت هتلتق «ل مالغ يف اهو روك ذملا ا

 سمغنم توم ايفرنو بالاط 23 0 0 نريد كل

 نعش غلاو ند نيش 36 هم ع نولعع لياق امتع

 000 سف مكندوم يف يناف د 1 يب غابأ الا

 هرومالغيدوو هيلانسحأ نيف تاق مانع د 3 5ك .صقلاو هريذ 2 مالاس هد 0 ذك

 8 أمق طب هلوفاع# واوع" نب رمصل يف غاباءالا # بييح نب ةياورا ىو هلام هياع

 ع ينوملظو تنس ظلاغان[ ف
3 

 0 سرمدلا ينءاظب مث ىلاع 2 1 ياو قح يفا

 ظ دحًأديبز 0 مهو ماللس نبا لماو 0 نه م سدأ اذهو هل دلوال يذلا فيعضلا سيرسلا

 سرملاو ولدلل الا ككبأ 2 الف ل كب نراقت اها :

 0 ”* لسفنلاب نانسلا زابح كم(. ذإك سمأ تو ىض تدم

 0 : نيرة نم رورقملا ىلهت 5 2 مهران رد تيءلصت دقو

 ا ٠ نعمل ارو زر كلف ع أريط :* قهر اهب هك بذا

 | كلاذ: ف لاقف هلبا نمبهذ امو همالغ ةيدب باغل وس هي الا تتسإ هن ديصق نم دسز ونا غزف أملف

 ريقح ريسا سدس لك ءاكللاو سيدا الو ءافللا يلظحالو ىورو )01



: 3 5 6 
 ا 3 007

5 0 : 0 0 (00) 
 7 ساقط كب جوش ى :

 ل ل

 نعا ةاح نع يحب نب نيسحلا ( يتريخا ) ةئس نيس و 3 رم هنا يلكلا نا 0 نيرمعملا | َ د

 رمل 10 د ينريخا ) ازيش ريمع ةنألا“ دسو ينأ لوط 1 هيبآ نع ء يلكلا نيا ا -

 أ رعسم وبأ ىف :ةدح لاق ة 36 يديعلا هللا دبع نب دم انثدح .الاق رامع نب 0 دينع نب دمحأو | 1

 رحلوا هلابلل اركشتم الخد 0 اذا نم يئاطلا دب و وبا قاكن اق قلكلا نبا نع سشللا ا ١
 ىلا ةبقع نب ديلولا راص امل لاق ملسم .نب هللا دبع نب دم انثد> لاق 7 0 م

 0 53 0 فلج ناو هحئاتب قاكف هللا ديو وبا واش رافع مالسلا هيلع اب ًايلع لزتعاو ةقرلا |

 مع رظنف ءامسلا ىلا هرصن عفر هلو> يراصتلاو برش دحا موب وه انيق يراصنلا عم ةعببلا ىلإ ْ

 لاقو هدب نمس كا ير

 ٠ لمحو راوأللا لح هب ل * امزاحناك يذلا ءرملا لعج اذإ

 لمحاو ف تيم هنيفكتو * هديب ريخ شيعلا يف هل سلف

 0 بنَ ىلإ نفدي نا يصوأ ةافولا ةبقعنب ديلولا ترضخاةلف خيلنلا لع كانه نفاق تاموا
 ىح نب دمحم (قربحاو ديلولا دج ىلا نفدي نايصواف ديلولا دعب تام ديبز ابا نا ليق دقو

 5 0 رئلرانأو يادار ابا ىف انكر ىفرطملا ةبقع انئدح الاق ينئادملا يناوبالا ىلعأ[|
 ىنغف 2 دعس لخدف أ[

 س رف ىذربغ ءارهب رمصن نع * عمتسمو ظمأ ا دق

 ثيداحالا 11 ا ثيدح ءاح دق 5 يدعسلا نبا لاقف أ

 سس وص
 مادلاف جرحلا عزمي دنط راد * ماع وأ نيداعنمرادلا فرعت له

 ا 6-5 177 2225 7 كرو وجر سس
00-6 
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 ا يوكو
 جب

 يزوج ج2

 يعارلان « تادعإ دودخلا عفس د عملام نيدع امالطال 0 ا

 ىدموهاأ انأ هب م ةئطحلال عشا د مدي يذلا وهو 6 اذلا نم تت علا 5352 "ا_طاه نحال ا

 اهدالوأاهؤالطاو ره ناعو 5 امالكودودالا اذهو نيماعذم ىوري و ناعضوم م ادلاو جرا ||

 يرخف قاطع كمر سفح كالا ءاشلاو قارتلا متع هللا قذراباطخا نب رمع ءالوءال ىرشأ ا

 نأ ةغيطحلا» يأ: بيحسّنب اخد لاق ةمدنم ًاضيأت عمان نيالا هيف. نأ رك ذو قجستا ء ىلتسولا ||
 اني َجاةديصقلا هذ هني امنا هه دق كفا دكتوجلا 1 2 عمهم 2 هلأس 07 |

 مادلاف جيرطلا :عردمج خب واذ: 6: ماعوأ نيماع نم رادلا رد# لع /
 ماعتا دعب سؤرب 0 ضرا .# * عجتتمليالاداو 5ك ل ةخحاوال وشيامفو |

 0 مو ءاح ن نمو مك 200 مو هيف صاع نم تعمح 0

 مارصأب ماطس طهر لئاو نم * مهفدر ت> مط تيضر امو ا

 مالس جست نم ةمكحم ءالدج * ةغباس لك هيفو حامرلا هيف
 ماعطا دعب ىتسو فكالا حسم # م نفض نابل رج لذ

 ماس هفرط ي رعشا اهب ومس # اهلافاح> اهاياور تابقحتسم



00065 

 لبالا زاجحعا ىلع اهفاحج عضتق اهلا ليلا ب و مهداو 0 مهلاقنأ لء< يلا لبالا اياورلا

 مالزإب دس هر الو ان 0 تم ناريطلا رجال

 داك دع و 0 31 هلصو ةديصقلا هذه هنع هللا يذر يدوم |أ 7 طخلا حدهم ا قادما لاقو

 2 كلا نتكنف همولبإ 520 هنع هللا يذكر باطخلا كا رم كلذ غابق ةدعلا تاكو ا نم ه2

 لالب اهدشنا هسفن ىنعي هنأ ةيوارلا دامح هيف دازو لاق تنسحا هيلا 2 قطع هنأ تريشا ىلا

 مالاس ندم اكد لاق ةزاحا ةفياخ 1 يضاقلا 0 هلصوق 7 مع 0 و 0 يأ نبا

 الع وهو ةدرب يلأ نب لالي ىلع ا ا لا ساوب نع ديا تالا

 حدك كحيو هل لاقف يسوم يبأ يف ةئطحلا لوق هدشن اف هيلا داعف داحاي ايش ىنتفرطأام هل لاقف |

 يبأ ةيالو تناكو ىسانلا ف بهذ ارعدا هده م ا هلك هرعش ىورا اناو ىس وم اي ةئطخلا

 ىنئادملاا:”دح لاق ةب ةيشا # ينثدح لاق يرهوهلا زيزء ءلا ديع نب دمحا كلذ قيس (ينربذ>ا)

 ءارقلان م ةفوكلا لهأ هو>و نم موق ناك لاق قدحاسم نب لفوت نإ كلملا دبع نع ف:< يبا ن

 ائاهس جودحم نب ناسح لاّقف ل. لاو لهسلا اموب اور 00 هب راسب و ماعلا نا ديعساا ىلا 0 2

 (001 ١ ل11 اهدي ةيك اف تلقو تاقساب لختو ةدرطمراجنا هنفاريعشو ارب زك | اناج نا

 ا( 1لاثث هنم لضفا كل نأو ريمالل اهعا مأ تددو مقدص 0 .حنب نمحرلا ديع هللاقف اهاثمتسني |

 آ١ ناكل هل نوكي نا ءاشي ول هللاو كلذ كرضام لاقف انلاومأب هيلا برقتت الو لضفا ريمالل ن

 انئشام شيرقل ناتسب الا داوسلاام هللاو ديعس لاقف هيلع ردقام كلذ دارا ول هللاو تب 0

 ا 2 لو اذهو هللا كحلصا اذه لوقت تتاورتشالا هللاقف انكرت انئش امو هئم انذخأ
 ظ نبدمحم نع دهاحنب ىلع ىنئدخ ىف :ءادملا لاق طقس ّىح شح نب 0

 ]|| ديعس لاق ذا اديزو ارمت نولك أي مهو صاعلا نب ديعس دنع ءارقلا انيب لاق يبعشلا نع قحسا
 ا لكناكو شيخ .نب يس ا ل جاف نحر 0 داوسلا |

 ا 001 لوب هبا ودعاب هل اواقو ءوبرضف ءارقلا هيلع بئوف رمالا قدض ديعس ةطرش
 00000 000 ءاطا لع اورادق دجتملا اونأ اوس ملف اوحردف يراد نم اوجرخا دعس لاقف
 ' | ةيلعالو انمباب اذه ىلعام هللاوق انحامر زكسمو انكف وهو هموقلو هل ناتسب داوسلا نا 5-6

 | ىلع اورثو ءاهفسلا مهو ءا رقلا نوعدي اموق ىلبق 5 نأ هلآ حر ناعر ىلا دم تكف ان كلصأ

 آو ديزو فتكلا ن ا را ورم مم يب اوفختساو هوبرضف 0 بحاص

 8 ١١ ىلا او>ر ب نامهمأأي نع هللا يضر نامع مهلا ب 5 هللأ دمع ع 100

 ]|| نوفاخعال مهار ى ىناق يباتك مع ًارقأف تيدا يذلا كَ م دق دم عل تا 3 مهزاغم اوزغبو

 0 ا قش دمد ا بان لا مه 1 نفاق ةرلا نسحاو نعو 1 َ قئاو هللا ءاش نأ

 هل لاَقف مهبولق كشلا اول>ادتق 0 الف ةعاطلا الا هلها فرسال ادلب مهدق م <91 اقوة ذاعم

 5 نان الو سانا ءاؤكنل ذأ اقاثيم مهملع ك ءاملعلا ىلع ن2 دق رعو لح هللا ل نيش ذل



 لا لسما نا 2 لا مر
 0 0 ٠ ب 0 : 0

 رطل 20001

 (؟9) ظ 7 8 11 6

 ١> الو للا اوقتاف ةنتفال نيدص سم اونوكت نا تفخدق لاقف همتكن مل هملعن ءيش نع لئاس انل اس أ] |
 || نيذلا نحت ةرار زنب وردم لاقف تائيبلا مهءاجام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكت

 || نعاوزجمي مل كيلا انوصخشا نيذلا نا ناحوص نب ديز هل لاقف مهسبحي ةيواعم افلا يده
 | ةفاعلاهللا لاسنف نيمواظم انك ناوهللا رفغتذف نيملاظ انك ناو انراوج اوتسحأف اودارأ وانس
  | 1بكاو كرصم ىلا عج رتقكل نذا 0 ناف الاد ا كسح ى رأال ينا ةيواعم هل لاقف

 !|| |ءلفهلنذاف هيلا بتكف ديءس ىلا بتكتو يل نذأت نا يبس لاق تاعف كنذاي نينم'وملا ريمأ ىلإ
 اسمن وربالقشهدب موقلا ماقأو امهجر خاف ةرارز ن' ورمتو رتشالا يف هلكض وحشلا ديز دآرآ
 || ديعس جارخا ىلع ةفوكلا لأ عمحأ ىتح اهب اوناكف صم ىلا ةيواعم مهصخشأ مث هنوهرك
 .| ةفوكلا لها نأ يرهزلا نع يصاقولا ينثدح ىنئادملا لاق ديز وبأ لاقاومدقف مهلااورتكف

  1هيلعا وققحي مم لمفف هنيبو مكنيب عمحاف هيلا بتك | مه لاق اديعس ن وكش نايغ لعااومدقا

 || مكباحصا ىرا نامع لاقف هيلع نورخالا ينئاو نشيرق ناتسب داوسلا هلوق الاائيش

 | || نأ الا هلع ىرأ الو ةمرخ دحأل اهب كونتي مو ةدحاو ةلك الإ هيلع اوتبشي ملو هرارقا نولأن
 ىلع مههدش و هعم ناش رفلاو دعس عج ف ؟رضمىلا اوفرصناف 20 ا لحالام هيلع اوتنثن | ع

 || انلماع هيلا انوكشف انتفيلخ انين انإ ةفوكلا لهأاب لاقف دحسملا ةبحر لخد تح يمودسلا مهاب
 اذا ىضرأ مكتم ؤرما انأو هل ناتسب داوسلا نأ معزي وهو انيلا هدرف انع هفرصيس هنا ىرن نيو
 :أ| اف رك ذ ةيطخ بطن ريثما دعصف رئشالا ءاحو يضرلال اولاقف مضر ا

 ي
 تس و هيلع هللا ىلص

 هلانأ ىرب نك نم لاقت هلغ,ضرش هنع للاىضر نايع رك ذو امهع هللا ىحر 0000 ا
 ٍ مطخلا نب سبق نب تراث جا رخاف قاطنا دايز نب ليمكل لاق م ةعرجلا حيصيلف اقح َُق ولجأ

 رمعانثدح لاقدمحا ( ينريخا ) هنع هللا ىذر ىرعشالا يسومابا ةفوكلا لها لمعتساو هحرخاف'

 , انألاق مهج ىتثدح لاق نمحرلا ديع نب نيصح انثدح لاق نصحم وبأ انثدح لاق نافع انثدح لاق
 ظ لهأ ماقف مهحاص اوملسيلف رصملك لهأ مقيلف لاق كب راقأ تلمعتسا كنانائمل اولق سمالل دهاش ||

 ديعس ناكو ديز ول لاق لعفُف يرعشالا ىموم أ ائيلع نكمفتساو 1 انع لزعا اولاقف ةفوكلا

 أ ةنام ىلا دعس هطقس نتام نيتنام ناك ةفوكلاب ءابنلا هاطع نأ اهسيرومال ةفوكلا نها 00
 صاقو نأ كيوهرش ىلع ىنللو | ديعس مدن ةفوكلا للعا ند ةأسا تالاف 3 :

 كلاه لو ناك اديعس تلو د 2 ناك قحسا أ تلق

 كزايتلا تافه نهئانبأب * ىتتيو ءاسنلا فارشا ططخح '
 إ وأ ا لاق ناعم ع 0 ك0 الاق ىريطلا رير> ندممو سايعلا نب 0 سايعلا (ينادح) 4 ش

 ٌ 8 . - .8 َّء 0 2 .٠

 ٍ نبةيعش انيادح لاق دواكونا اتدح لاق ةيشنب رمي انيدح لاق زيزءاا ديعنب دما ينريخاو دوادا] .
 ع /

 | ءاسشالا كنلا هب تعب امن رثك اب :دحاىلا كسا مينا هيلا 5 مالسلا هيلع ىلع ىلا ينثعلو ةئيدملا||
 ا 7 ع

 ْ هيلع هللا ىلص دع ثار 3 وم 1 دشال او هن ريح او ايلع تداف لاق نسر عا نازحيف



 - 2 0-1 2 0 0 00 : 73 7 ه 0007 14 مج را هوس - 3 ١ هدو كم دي
 سا 8-9 نب

 | ] وهاعن الاغا تحرج وى لاقإال) ةمذ ولا بارنا(١) باصقلاضفن اهنضفنال اهتياو نئلاّللاو امأ سو
 1 ]ند ةيعيبلاك هسا نع ىدمسلاو ءىئاطلا م كح نيدمنب هللا دبع ينثدحو دب ,زوبأ لاقةيرعلا اذول
 نم مالغ لازبال هللاو لاقف مالا هيلع 3 يبأنب ىلع ىلا ةامب ا و« ةشئاع يأ نبا عم صاعلا
 00 ”امضفنال ثيقي نثل ّللاو ةلمزالا توق لثمب هلوسر قع للا ءافأ امم انيلا ثعبب ةيمأ نب ناملغ
 ا ةياورلا هذهيف 6 ةيرثلا ماذول باصقلا

 تس و
 0 مذاو ر 5 ءاابجوأ 00 يه انتنأال كلن و

 ىلجحام ةرحغ ىلا 7 «* نسح نب مال عطقأ

 ا له ءأيف لمدرك كل ضرع الباع اموي تامأ انك
َ 

 | 3 10 3و 50 1 ةشاشح 0 ند 00 نما نإ 0 ردشلا لمرلا نم هدوم

 0 يعاشبلا هللا دبع يبا نع يطسولاب ليقث ىناث زرح نبا

 ا - - أهرعش ن مم هيف يف :ل امو 00 لع ا رابكاو ةيمأ 5 0 داما -

 م كاقف ةيمأ ىفأ نإ 0 0 نولوقي سان ١١ 351 هل تاق هيسن نع ةظححح رفعح نب همداقكر

 ا ااعزو يدهملا نإ مهاربإ مداني ناكو افي رظ |ىعاش ارث دمم 1 لاق ةيمأ يبان : ةساآقي دعم

 ا نايباو طا نسح ناكو هيدبنيإب بتك اًمرو مهارب | ىلاناك هعاطقنا ناالا ماشه نب ىلع رشاع

 أ هب نسنأي ناكو ةلرضع كلا مح هيلازاكو لاملا تبي ىلع ىدوملل بتكي ةيما يلا نبا ةيمأ ناكو

 ١ ىنثدح ةظحجح لاق هعوجرو لادا اهجح. تامفد عبرا هلمازف هللالو نم ةناكم و هلضفو هيدال

 6 مما ا نع فرش 9 1000 لاق اضيا ةظحح 1 هةششح وبا كلذب

 َ دقو ةيعاتلاوب اد هيلا لذ دق ىديهملا نب ؛ مهأرب 3 يدب نيب انلاح تنك لاقاهتنا نب تنغ ئئغ ينثدح

 3 هيلع لتبقأو 0-2 مهارب | هعفرف دهزلا يف الإ رعشلا لوق كرو فوصلا سلو ككيذ

 أ ناب ترا كيلاوم نمو كتيحاب يف يف ربسخ يفغأ» ريمالا 3 1 يعل لا هللاقت هثيدحو

 ذخاخلا برقأ هلل لاق 3 " مهاربا كحعذف لاق لعف اف يطأ اوغشهل تدشنأو رعشلا لوقي

 ا( ةمآ نب دم انأدل تلقو تلخحو:تروشتفا كتيدف وه تنأ لاقف ىلا تفتلاف كتم اسلحم

 | كاذ ا كاد لاقف بابشلا ثرعي ام ةثالثلاو نيتيبلاو تيما ثم .عأ باش انأ اهاف رعشلا امأو كءادف

 اي لا يندملا يف ليقو رعشلا نم رصق امو هنويعو هررغ وهف هيف لق امو هنااو رعشلا نامز هللاو

 5 ميا كيلا تع تقلل بق يف[هفاز يح ين وو ينطشني لاز امو حلماو غلب هلآ 2و
 د ىل لاف 0 مسا يااعناب ةريبساو نإ للا همك ١ كرا تلون ىدجملا



 3 تش يملا
1 0 0 7 
 8 0-0 تو

 1 7 3 ” سان ياو ادا 1 سو
 1 ال ا 5 ا “ب
 0-0 5 ميرال هن فول هيكتور

 ديا ا 3 5 ,؟ 5 : 7 -

 لعفت مل ناو ركشلا بجوا * ىل ماسلا ١ كيهدعف فر |

 ريالات رءااددرب لع وهيل ىلع هعومد ترح ي> ةيهاتعلا اكف لاق ةعبرالا تايالا 1 0

 بوقعإ يف ن” دح لاق ي هع ( يفري>أ)بابلا ىلا جرذ يح ىبيوهددر وهو جرخف م اقو بما |

 اطلاق ةدنرالا ىوهع ةيمأنب د 0 ناك لاق ةنعأ .نب ىلع ىنثدح لاق ةراقرق لمئارسا نبا

 هترسملاءابتا اهب هوعداذا هتاوذا هرشاعيو اهوعدي ناكف مصتعملا لاخ يراوج ضعب اتناك
 ل.قةنا وذا ضعب هاعدق بهأتلاو جورألاب اعيمج سانلا سما و ورزغلل بهأتلاو .جورألا م د تاو و

 داق هراد نم ةضلزو علطي نا هعم ردق, مل امظع العا طملا ءاح | 0 املف موب مج ورح 0

 هناقل ىلع ردّ ملو هاعد يذلا هقيدص ىلا ى :هامع توك نأ دمح |

 كوسلات ردم ذا: نيثلالا) نمر « ليحلا عطقشاو رطقلا ىداك ا

 ظ لا درا شر ل ةحوو * اقوش 0-5 0 ىنأ ىلع

 « ليلدامزتعم قاتشمللو * اليلد ينمدَس قوشلا ناكو

 ليحرلا دفا دقو هعدوا #* .سح ىلا ليبسلا دحا ملف

 * - لوتنرلا لمفام. هلل اف: *.:قءع باقف كؤسرلا تلسراو

 * رطولا هب ىفشاإ نر

 ررض-ىلو تمح:ةجرب » اميف'امهما ني دح احر

 *# ةيتعم يالوم لعام

 ركفلا ىلق تلامتساو #- امتربعب ينيع تاغش

 رطملاو مغلا هنع قاع

 00 داب هدف 3

 .امهتيام مطقناو هنع تجي نأاديلا عراتت لري .ناكو: انهما كا أو ضب اهنا عادشب تن 2
 امفوسفنل 0 يندشنأف ىلغ نبد# لاق ةلسا صو ةساكم الا

 لولطلا تاسرادال قوش نم * عادخ ر كذب يوطا تارطخ 1
 لييس لكب العا 0 ؛ اهار ل جرن امو

 لوسرلا نيع ناكم يع تبا'كجار كورلا اعياج اذاو
 ىلوقو لوّش ام هم يعمسأف * يلام تعني ليودزلا كانأ دق

 2س نا دكر دبع 31 قنا واود نادنملاةبجاتيا 1 4#

 * ديلابو نوفملاب ىلا ريشي. *  دساح لوق هناكس لعفاخأ
 ىدصاامئالا قر نيا هب: قطلوت يعير ناكما فئاصو

 دع 1 نوفورعم نم مجتنلا امو يواطا فق لوقلابدولا له |نبراَش ٠

 نب تملا# كلمانلا) نلف رفهغيرو «.ةئفو رانوع اهندلإا اللا دال



 ىدرومنخا هعول نك ةدرقاو 32 ان نيفصل ناحشالا هّئمساقف

 لك امم "ىرصصا دهع ةيدهاعو * عنك دعب تباعا يذلا تلو دع #

 دل نه سو رعلا ضا عا ض عاو 2

 دعومو دهع ظفح ف هريخال 32

 رف 5 00 ا

 ا و نأ
 دمحجنب ةشا> ينادح لاق هيوره» لإ مساقلا هر دنع 0 0 53 ىلع ب نسكلا ) قا (

 ىنغل اقراخم امون ين عمس هي ةهاتعلا 5 ند لاق لاق

 | نملاةدشن م قا تام قاحلا ىلع 2 هريسأا ضش ولايح 0

 1 فاق ما تأ لا قع كندا »+ رصقم كاذ كعل يا

 | ملا نب 0 رمال مدح باتكلا نم ىت 0 لاق انهما أ اب اذه لوق ن 0 طو

 0000 21) هل ودي جبللا “ىثلاب ينأي لازي امو هللاو نسحأ لاق مأ نآف ةنمأأ نب دع سن لاق

 د
 أ

 السم ةبمأ نب دمحم ى 0 ىتل لاق ةيما نب دا ينثدح لاق ىهاط ينأ نب دمحأ انندخ 1 0

 || لاقف هتاه لاقف ' يد. ين رضح دق هل لاق مث هيلع سف هتاور ضعب عم هتليوطو يشع 0

 لاقف مش هنا ولو هتاه لاق هنم بضغيال حاز زم هنأ ىلع

 ا سا ع زار واخاف فاز نم
 4 سلق ف ير ا #3 هلو الحار اشي

 3 أ

0 

 ١

|| 

 د قفنف هكر نوذرب ةيمأ نب نيد ناك ردك اقروا دمع هم كدعحو هب ملو سم 1ع تكف

 ظ | ناكام ىلع اذا كيزاحنتف هلل دما لاق قفن لاق كنوذرب لعفام لاقف لجار وهو 0 هقلف

 1 دم لاق 3 اهلا كم

 تيالب نوذربلا عجري نا # اعزاح نكتال يمانبال لق
 توصلا ىلاعهيف تنكو * هلا دقف كءاشثحا نماط

 تدلا ىلا نوط, نم ولو 6 هزهظ نع كزنتال تنكو

 توما ىلا قوشلانمتام # هن 1 نهتامام

 نب ىلع نب دمحم ينثدح لاق لممارسأ نب بوقعي انثدح لاق رامعنب هللإ ديبعنب 1 ين ربخأ (

 أ  ةشرلا ماي |ةقرلاب 0 ةيمأ نب دمحمو انا تلخد لاق .كاحضلا نب نيسح ىنثدح "لاق ةيمأ

 أ اتوصلا اذه نينغتا ةيراحاب اهل لاَقف اه ءاع هئيع تعقوو دمحم ىلع اهبع تءقوفىنغت ةيراحهدنعو

 ١ 1 كيلع ميال ند ناقل ءاعحاو م كيلا لوسرلا ند ىنييريخ

 ١غ كيدل دك يخيل ط_#_دللاب وه نهد ىلا 4

 أ لق 8 لوسرلا 00 1 انكر 3 اهسار 0 نك دا لا تراشاو هف عا ام تلا

 أ ناكنم م ضعل ىنندح لاق ثوره نب .نوعم.» ىف ا لاق ةظدح ) ىنبدح ( ةممأ نب ني 5
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 هللا درلعو ةنان نور ا 2 مهارب ا دعسسك لق هتان دلك

 ورم ىنغ ذا هيلع انك ام برطا ف نمو ىلا زغلاورمحو يمورلا ورع نب دمحو ناسغ ينا نبا 5

 م 5

 هل مده هنع 0 هدصقشو هبال ناب فاقع هنأ الا هلقثك مسا ١ ىديملا ا م- هاربا ناكو كاز هلا

 نيد روش ف ىغتك لاز ىلا 0 عفداف 4. كاذ ل. ناكف ة ةييصعو |

 ا ا و د نع رورس موب يل مام ْ

 الا :كسرلا ىتنأ هنم 4: هيلإ 6 كك اه ط فا د

 ماع * يدلاد لك لإ يذلاو ال

 لوق الو 0 يف بيغلاب *# ةطخعس مل نر د كم راك ْ

 ا الات دلو تكا هللاوف ل ند هللاب ذوعانقو هذي نه حدقلا عضوو هاربا ريطتف لاق.

 لخ دين _ نائم زال ربما ر اد نم 000 !| 0 لاّقف كلام لاهو ود هيج اح ىفا ذا مهاربايف

 0 | لاقف هتوخاو هسأ ىلع ضقو 1 هةموو جرح 0 اك : ف ى ى نب رفعج ىلا

 20 اهدع 1 3 0 اف رظو نسبا 0 رو 0 نوءجار هيلا 1 ل

 كَ 1 3 > نه 5 ب 0 ان را يدا ا 5 ريخعشلا
 1 بع 8 راب 21 0 0ي

0 

 0 تريشلا ىدرلا نى معو ا ا مويلا كِلَد را :و ميغل ءام- دا ت>طاتو بو“: لا تره كلذ.

 دعا 1000 رسولا 7و
 ند هوه٠ هم 1 يلا ا م 3 00 د. يل لاف انو ريثاق تو. :طابوره عم كلذ هلانيناكو عادصا

 يدشن فما تاق مولاب رسثلا ىلع يندعاست اهانءم يف نيدام نيتنب كت دشنأ نافبوتللا

 ادفت نا سصودرفلا قرد انيط #* اط تدحو تره اذا تاو نا
 -_- ير ١
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 احرف اهافتساو تسفنم اقوش هذ سعأ كنتم مشب تن اتق

 / ضءب ىف ( تدحو ) انموب ةشب أءيملع انيرشو نيّدملا نيذه ىف تدنغو 2 ىلا هعم تفرصناف

 0 شوق :مةحافم ةحافت اها وم ناكو ةيمأنب د 0 ىلا عا ءادذ اهل لاه ةيراح تدهأ اتا 0 ظ

 د 8 ندر ةئسح ةبيطم

 # ريفنلا ةبيط ةحاش *«* ةعد_ذ انل ترده عادخ

 ريح او هللا مدعم * ىوولا يثخأوكوجرات أم

 يردص نعذاز ل ز>ز# ةعاس ىف كنم ينم تح

 رحسلا ن 0 0 شّشو *# يا امو 1#

 0 - : 5-5 , #3 تريدها ةدعاش اش ايقنس ٠

 3 0 دم اكتب ع انتلمقتساف ا ا 3 3 5 3 دعا 2 لاق نع 2

 لاةؤ هيولريغت دقو ىلع لقأف 4 رفدتفح أب اوي ها اهءلكف ةكاريهو تميل ا
/ 

 ينيفكي تقال يذل أنوود نم 1 ان نيطق نباو ىلع نإ | رفعحاب 0 : ل

 ( رششع يداح دي د 5 - ٠
2 

 اهل



 ين 0 ىذلا نيف ا 27 ف ع يدش كر م يذلا اذه

 3 ريغ ءادف ىف كيدش »* اهأت كفر ىرخت اناذأكر طاخ

 5 0 و ىد نيظن ىمش * تفرصناف هتفخأ اع ىنتبطاخت

 / ىدب نيب 0 ن يأ ين نا لح لاق ىب ا ديزي نب دمحأ ىف :*دح لاق يلّوصلا ىحي نبدمت ) ينادح 2(

 2 نق اور لقأ 3 مْ مسو اهأ رف يه نم م 23 ا 3 ااح رصتنملا

 تاو1لادئع عاش ةلطقو بد عوشخو ب بتناك ةفاطل

 لاو ةياك لاقو كدعذف نيئم م ْوملا ريمأاي ةيمأ ن نب دمت تاقف دنيا اذه: :لوقي: نم لاقف ىلع لد قأ م

 || ىنئدح لاق هب ورب٠ نب مساقلانب دمت انثدحلاق ىلع نب نسحلا ( ينربخا ) ةمقرلا ءذهىفام في[

0 
|] 

 ا ماع هقطدقو 1 مد رع سيستم :ن دمت 59 ريمق -ن أو انا ادخار : ةشدج

 8 طاع ههحوب ليقاق 4م روظيام ىلع هنأ اعل ةممأ ع نب ىلع هود و ريثق ن 5 , | لمحف كونت :طاك

 يلذع ن 6 كاط 0 هانإ كن 3 ربع 2و نباأاي يوولا ت بأ - 0 :كول

 يلثم امدو ىف انوكت مل ناو * ادفلا 7 د لا ارا

 1 ىبق نملخلاب رس اذ نمو كيلع .# اهذون نضت اولاق ناب رشسأ 2#

 00 كوذا كدعاس ناو اهل ءادفلا تنا نكف اذكه 9 ناك اذا لاق 0 نبا كحضف لاق 1

0 

 0 نا بطاخب

  يلاعدف يكس نا ىدج وك 3 ندي هك نأ يكب اف اق

 ا هراب ظا نأ ١ اذا د# ةحار رفا رح سلا مهدلا ىف

 0000 يناب شغأ اهودشم توبأف * اهنقل ام اذا _يرارسإب صغأ

 أ 202 ناكل لك يل-'ء يلوهنمو *
 0003 7 قاماوي وبلا كدت عدخ يوس * اههحو عادخ نءىظحا لمأت

 كا نأ الاوف كلان 2#

 يتو>انود ىحاايمرخ نراايف

 7 1 'ب لاح دقم وصاارهش حب .صأو

 ل يادبل هللا كيع وأ تدل لاق ريحا نللا دبع قدا لاق ةمادق نب رفعج ندع

 1 هللأ ديع هندحتساو لاق متل 1 اع هفو ةيما نبا

 ٠

 د00 هلا عل الولع قطتم يذلا تحب اخ

 يلرطتو قوشت لوط كيلاو * ىاقت شارفلا ىلع لاط عادخا

 ناطملاهحو نعو يادي ت رمق 3 ىنولت دز ةامو كفياع ىفم
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 !'لاق نايزرملا-ن دعا 01 نق ىع ( ينادح ) ذئموب 0 اح زارع انتو كفر 3 َ :
 | ىلا ثءبو اهاعدف اه ناك ةيراخ ىلا هحوو امون ةمأ نب دهم اناعد لاق ماشه نب ةمش يحال

 ف ىف 1ودخ الاقَو هعم تحلو داع م ١ دايلا يفصسا قحا وو دال ًامباف 0 عم اهردخم اهالومأا ا

 3 اهب تداع ناف ائهه تسل اولاقو ا من وقرا ل ةصق ملو نيطاتخ تار لع اهودر مثمهاردلا 1

 | ١ اذاف اهالوم لزنم ىلا امحأر دغ نم ان ركب من انل لم#و ههحو ريغآو هموي هيلع صختتق مكيلا |

 | يندثشتي وهوهناك ةقر ا اق ايكاب عفدنا قير ظلا:انلالخ اذأ' يتحراسو اليوط محوف تعرب دق يم ع

 نْوش نحل ريداقم ءوسو * قد نم نيب نمهدلا ىلا يلم 0 :

 نيك مهلك قمستاو # .ىوه ي ا ىلهش تةشق 2

 ناو يفلاف د اعدت ةكحض نم ن 5 ميكو 0 نرخ مول

 3 0 0 0 د 2 هم 6 انما 00 0 | 2 3 ١

 لاف 00 هللا 0 5

 ظ ادع كاع لاك حلا ندد عاش لجو ل ا 00
 اي ص ىىلقم 0 # ىح هللا يفأ 0 0 1 0

 يفارصنا كعل ىف مانو د 0 كت ع وأ

 ادوعنت ناو دوعلا نأ انوحر د نع نوال !| امس نا تلاّقف 0

 تيوص 2 كنياياوسا
 فاخ ريغ كاك ىنحتسا يدلا تا تداضاب . ريا

 يفالت>او كرسدق ءانش» د ىدناك 0 افأ

 اي

 يضخ و ىلحكت ذو نا 7 مط لااا

 بنحاو ناكرلا رش ىلا ترا *« ةونع يذخا) نآةويحا انو
 : كم كلذ مويةماعتلا نباو * هحدحو دوعقلا كك سلوا و 000١

 نبا 3 كلذ موي ا نا ينارعالا نبا لاق(١١ليواعلا نم سو

 ١ برج لاق ةماعنلاو هريغ وا سرفلا وا ناسنآالا لظ

 لودف هلظ ةماعن يىارو # اسراف "ى لة ل

 لوق. لدحرلا يمدقم ف عباصالا لماع ةماعلا يف ادشلا ورع وبا كاقو هدوح هلط ةماعلب ينعي

 دشاىنا لوي هسرف لظ مسا ةماعنلا نا نويرصبلا ان“واملع ركذ ظحاحلا لاقو ىلحر ذئمون 9

 حن هلظ راص هيلا نورقم اناو ل ةماعنلا يمس يذلا وهو سرفال راص اذاف جرسلا يناكر ىلإ 1

/ ١ 
 سودس نب سش“رحلا نب فوع نب ناذول نيزجال رمشلا © اهب نيه ارلظ لمجو هل ايكار تنكف

 ١ لعاكلا ٠ نم هباوص 00 2
 أ
 ل
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 ' ةرتع ىلا رعشلا اذه بشني نم سانلا نمو ءازلاب ززخلا مالس نبا ةبلع/ نب لهذ نب نابيش نبا

 ْ اهنط لواو ءالبملا ةزعل ءانقلاو ىدوملا قحسا هللا همسن نم دحاو اطخ كلذو

 تهذب املو ا نيذلا بهذ < برثلاب .اهتقنع راتدلا نمل

 هبفو يملا نباو دامج تياور نم رصنبلاب لوالا ليقثلا فيفخ نم هتقيرطو لاحرلا نأ هدعبو
 لاقو ن ةيقوزرملا ةزمل هيفو لمر فيفةخ بيرعل هيفو يماشطا نع يس ولان لية“ فيفح ليذهلل

 هلو اذهل هتاعط فافزلا دهش ثنو نأ تاس قيرل نحللا اذه تاي زلا كلما درعنب دمحم نب نوره

 00 هنأ هنظي وديف طاغي امه ّك اءماكرح يف م ك2 ةعئصو حرس نبا ةمرَص هن كر نأ

 نبا ناك لاق ناسح ن ١ اص نع تءدح لاق 1 نع دامت م ىحب ن نيسحلا ( لوح

 هل وق ا“ 06 ا 2 ناكو اهل ةرادزلا رع 2 ؟ ءالإن ا نع ع انه أيدعم قينع

 نأ دعا لاقث 0 تضمو كلذ يلا هّباح ع هزاز امون اهلأف #١ تالا أهف نع رايدلا ن :ىمل # |

 : رظلا لك ب برطق توصلا اذهدتل 2 قشاعهلانا يذلا يف ود يف خمعلا نأ 0 ةنعاي س الا | م رقع ا ظ ْ

 هقفناكو ةيراح هل تن اكو رول ةباغ 0
 06 م 4ع ام 1 ويدل 55 ند

 . ظ ا قت :ءينأ نب

 لاقفةحاح بلطت اهمناك تييلاتلخد مث ةعاس تثكش ةيرالا تلخداو” هب يف مهسلجأف هباحأ ن :

 نبا 'وف ةلحملا 5 تر ١ اهدذ 6 بأ "وقت تاتءاق اهاعدؤ تداع كَ 1 ََك ل تلاَقق 0

 ك2 ةينغملا هذه عم اه 2 قاسفاب كم ريغوهو مه لاقف هءاكاو وه هياع ق 36 35

 ام قيد صلا نيااب هلع هل تأااَقؤ كلع قاع هللا ريس الع ريسا هل لاقو هلوق نم قع 0

 ناهدبب يف عووع نأ 50 دق قع يأ نيانأ ةنلتو جر لحرلا ايح:سافهةسف ءالولا اذهفرظ

 عدبرب مل 1 اه لاَ اهالوم ىلا كلذ تكشف ثور ,- الك اهب ثعلا ليقاف ناطلساا ىلإ هب ريصل |

 ىالوماي لعفا تلاقف ةادغلا ىلا ةليل نبط اعطلا ىنيهو احرلا ىئيهف لاق ال تلاق كب ثدعلا ْن

 : اذه نحط ةلماللا قفيظو نا هل ىلوقف ءاح 1 1 هيدع اهل لاق مث مهب احرمأ ام ىلع كلذ 0

 كفك لآ هل هم ةيراخلا تنحط لحد املق تلعتف هكارتأو تيبلا نم يح ردا مث هلك ربلا

 - كتءاح ءاضق ريصا مَ ليا انمحنأ ب 0 > نحطاف يب هلكو نم ضءب وأ ىلا ءاح الوم ناف اح رلا

 ظ
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 ظ
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 لعن ورتب ناهنايل وم نم ةدع قع ىأنبا ماقول رواه الرد ىلإ راما تضعو ىفلا لعفف

 ]| ةنالفاب فك الك اهني داني ناعجو ناعفف كما اك هيلعيتفلا نئثحيونيحاملا ضان دقفتيو نونلل روس
 || تناك نم عم هتدامك اصعلاب كيلا موقيف نحطلا نع تففككنا لعب ةعاسلاو ظقيتسم كالوف نا
 ١ ظ للا يف دهني مالكسلا كلذ عمس الك ىفلا لزب مف نيحطلا نعتفكو تمان يه ذا كلبق اهون

 || ىح نحطي لجرلالزي رفبحنام لأ ريصاف ماني ةعاسلاو يالوم ظقيتسا دق لوقتو ده هن راخاو

 8 0 ل جاف تحبصا دق تلاقف ها 5 ةيراكلا تملعو غرف املف حمقلا عسيمج نم عرفو حب ع
 1011-0 اذ ]1 1 ]|1 1 102ز+ز+|+|]|]|]|]|] ]1 11 ا

 5 3 هللا دهاعو توملا ىلع هنم فرشأ ادذيدش اضوص كلذ 4 ةعاف أ.صن ابعت جر هللا ةودعاي اماعف رقم

 اهمالك ىلا دوعبال أ ىلاعت |
 اريك اش دق كالذدعإ رب 2

0 

 وع : :



 يلا 3 ا ثحو # الاتحا كب رعب ورلجأ

 الواد مد ريغل للك ير #* بوعل هس ١ ناعظالا ينو

 نءىلعسولا يرخم يف ةبابسلاب ليقت فان ذر نبال ءانعلاو يثبلا نط ومال رعشلا رفاولا نم هض دعا

 نول اذه نأ كح 7 لو هعرصتللا يرش ىف رص أ ل ل حجحسم نال هفو قحساا ٠

 0 هر اينو ىد هللا لكوتلا تسل جو

 نب فوع نب ردعإ نب طرقل نب ورم نب سهو نب عقادسم نب ل نب هللا درع نب نكوتلل وه

 2 قست هولا دال :

 نم رازن نوي نب ,سايلا نب هرم ن هع رحت ةنانك نب مام دمع نب ركب نب ك ثأ نب صاع ع

 دقوةموج بأ ىنكيواموحدمو ديزيهناوةيواعم رصع يفذاك ةفوكلا لهأ نم وهو مالسالا ءارع :
 «ءدقق شايلا لاقي ىذلا ى ءار نةفركع علاه و قلاو نةصق دع دعاتو لطحالا عم عمتج

 د 1 هدم هريخو يعلر نب هم جاجا 2 ةدرضق ءانغلا | ,اوأيفىتلا ةديصقلا هذهو لطخالا :
 نر هم نعراكب نب رزلان ع كك ٌ ل نع ل ن.سملا كالذب ( يف ربخأ (ّ :

 نورهيلرخأ لاق كلملادنغنب دم< نب نوره ثدحلاة ىةمدلادبعس نب دححا نع ىلع 0 تلا
 لزئفةفوكلا طخ الامدقلاق ىب راحلا ريكب نب طيقل نعىرمعلا رمحنب صفح ينأدح لاق 2 نبا

 هده. لطخال !ىلا اذ قلطنا هموق نم لحرا يئيللا هللا درع نإ لك وتملا لاقف 6 نبةّدربق لع

 7 .اندشت 1 1 هل لاقفاذه ىهول رئاخ ي 1 لاَ كالام اأأي أندشنا الاقف هامتاف هرعت نك عيبلو

 و هال لدا نود رلاناع رمش حرم اهم محا ذا وكم كتدشن الا ةديصق ندا للاوف لحرلا |
 هدعنأف كرش نم كلك يندشنأ لاق 3

 ميدق ن نهدهعاكم نطبق * موسر ,زاحملاى دن تاناغلل ْ

 مو نم اك حولت لالد #» يف منمدإةملان ديلا رساونق

 1١ ملط تاه داكللاع راع# ل قاح نع هال 3

 مقم عواضلا هئمضت ءاد * هلييسل هضم 5 نا مولاو :

 .اض 1 لاق هس ماو ا نع دامح ةياور نم رئاخ بئاس تاسلا هذه يف ينغ

 ليلا مقاوم لثم لوقلاو * هنري را اا
 لصلخلاب نيهذب ذفاوتو # هتيمر نع رضا ممم

 بايذالاب رودصلا يوس ن م ارودص 0 ردع ا

 قعصالا لاق وطلال اق سانلا رعش أ تنك كف از يفرجلا تديرنول لك وماي كيو لطخالا هل لاقف

 هتلأسف 010 00 ةميمأ لاق ديو ةم.هراهأ 30 يفانكلا هللا دمع نب لكوتما ناك

 2 0 د وج بج مج . / 1 0 وعود 0 واجد( 1 يام ل» 7 ءاوولاا 02 . 0 0

 ميس سس سسسس سس سس سس سس سس سس سس سس يس يس وي ل سي ا 1 ا يا م ا ا ب اا باي ياما يا و مس

 ىلؤدلادوسالا ىبال يوري تيبلا اذهو )١(



 أمف بّورغ ا ةطدؤخ

 * اهاوس ىور ا طا ينأ

 * مه ا 5
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 ٠ كلذيف لاقفقالطلادعب تئرب اهنامث اهقلطف هيلغ تب أف قالط نيحاذه سيللاقف قالطلا
 8 ينقاشو تبرط
 #2 28 0 تابو تنف

 33 ل

 امام وعد ةمامح ءاعد

 امامسم الق كنع يزعأ

 امادملا قيتغا امن 5 تدب

 اهاح 02 اودكو

 امارغ اداوم تناك ناو #

 اما>س ردحنم نيعلا ينايو

 0 ةقناقق ىلع ن 6 ىلا ارناكود وعر ا ني> ىلع

 اهوحزاَق> نوشاؤلاىس

 انح تمدأم لئازب تسلف

 اهاوت تطحشدقو اه>رت

 3 مك ايل 0

 أمه حشكلا يف يرتةرصخم

 قر وخال الت تمس اذا
 اهاسا : 0 اا

 كوش حس ذل وقت :ىذع اذأ

 دبع تدب ةم يهدف تسلج ناو

 ابملا وكشأ ىذلاوكش أوف

 أ دمر هود 0

 : ا ند ا ٠

 0 ل ا

 تا رفقم ل زانم اهل تشنغ

 هاساح مدت دق ايؤاو

 مرت ىنا ىملعاو ينيلص

 بيلص ة#اجي 8 ىناو

 لل كننأو اللؤ

 03 0 وأ ىف روك ذملا ءانغلا اهف ىتلا ةديصقلاو ||

 1 اف لوقيو ينابيشلا ايشوح |

 هنول افورعم كندعو اذا

 فاض نوالا ل ط

 اها_باج د 9 يشع اذا
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 : اماما مذجناف ليل اثرو

 امها رك دل نم ارسم

 انا ف ماع ينملا كتم

 اماق تماق اذا اهب ءوي

 اماضهما اهلفسأ لمة ىلع

 اماد مث ةنحدلا ىف لاهت

 اماءغ تلو فيص ةماغ

 امانا م ةعاس ج رعت

 هامل الا رع الو ناَضن

 امالكلا ىنءحارل ر>ح ىلا

 امانتعاىل يفاتتلا مانعت و

 امالك وكشي ةنسا رح

 اماه مخل 5 تا

 اماعلاو رمدايالا الا تفع

 امايخ م يذب هائيمو

 . اما ارغتطاخ يتوالحنأو

 انا ىدك اع نا تفاح

 انأعيقلاو ماه بواحت
 [اف سعف ٠ هذه هنأ را يف اضيأ اهلوشب لك

 الاطملاو مرجتلا تاحي
 الار لدحات طخختمو
 الا زلال زك رصحلا داكو

 1 ا ا ا

0 3 



 الداملا ىلا ترك #* بارتغادعب يوتلاوتدندقف

 0 مأ اطخسأيردأ اه * 5 دعلا ةميمأىل سرع ٠

 الادب هب ع امو تئزر * فاضف 3 بر ىل ىنيأ

 الاطو اذإ لالدلا ينعدقف *# لالد 2 هكا معا
6 

 اللا يعدو هب 0 * ىلصو تالهويفتاديتسا ما

 الاتق يلو ىلع ديا الءا>ىوهاامكساو الف

 . الاكتا تأ, ءاضغلا نم * 3 0 و
 ا لت هلا الولو * هاذا نم عانق ع تسل

 هلوق ةديصقلا هذهنم هب ينغي امو

 ُْ الع ختم لع اهاهاقو .* ام 151 اقول 0 ه3

 ع
 الاخدنا لخ دنت ريطلا قاتع هه هس وع يتلارتعلاللا

 الادقلالمشدق بغلا أر * الل نفدص تايناغلا 2

 0 الات مهب مهريع 0 د وو لق 1

 يطسولاب ليقث يناث زرحنإال هيف نارك و دو ىاقطا نع لمر فيقخ يداولا رمح هيف ينغاأ ٠
 |( نب نعم احن يئابيشلا وزمع ونبأ لاق يموطلا لاقو ةدصقلا لوأ يف يذلا 2 ا ا

 : | عفرتف وملاك لذ من 0 ابو يثرلا هللا كعب لكوتملا نوغل ب طرقا ىفب ا بهو 0 ةنودح 0 لجأ

 : يفب ند هموق انءو كلذ كعل هام مث هنع 2 و هودحعمب نياس ن عم 5 م نأ لعا

 0 0 حدعورذتعإ ههوةللكو ملا لاق مث مدنوأ 4م ا.حاسأ اعذق ءاغ ليدلا

 0 | مهلاو يوهلا ناف * يلا رطب وبلا اح وع ياخ ب

 0 معيط ا كاايرأ * أهدن ءلأ رب رقىلوندب سحقا نك

 ظ
ِ 
ْ : 

 ٠ ناتدح وذ هدلاو الدب ان د تلونو اهراد تركدد كلا
 ! ناضج لاقت تاتا نم «ةرحرت دل قوشلاوىوطا عار ||
 ا هني لو سنوي باتك نم زرحم نبا تايبالا هذه يف ينغ ءا

 1 ٍيناعدز ون مايعادنإ دحملا نم 0 ةروس تنك ين 0 :

 0 7 يناكلا هل ينأ ول رخبآو "# يتأ ول يتوم داو ره كلر ا

 || يناعدو اع راف تماق ىهاذأ # هسشن لثم أما مال ام ىليا>

ْ 

0 

 ينام نحو دوعاهمب ينغت # امدعب ةريشعلا ىعتش ىلعتسهدن

 ' 4 اوىدب ن - د ينئيلو نا روهظ مط تاق

 تح سس س يس يا تت ل مما ب 0سم هنا جه ججم دعس د دس دع تصيب مج أ

2 

2 

 2 اذ ديحل ورث ا د

 1 ا 1
 و لوا كد .
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 0 بهو دالوأ منَ 0
 يسال يئاغ نع كاخأ م -

ٍِ 500 

 2 امد ذلا ىل ينأي أما ا

 ا لوقأ 0 0

0 

 مههغرو ةأدعلا ىغب ىلع شعأ

 مزاح ةريزملا تبا ع و

 هتيهر لق حشاك كم 3 لياح

 اهءام قرت مل ضرخلا تاذك ناكف

 ةلظوس 2 ا و

 ةيواعم نب ديزبل اهل لوقي هنأ مث

 2 كل "حدك دا 5

 عفت فا ضرالايف دلاخ انآ

 هؤاطع رح للا مان فكف

 يق

 قرت ا عد اسإ دكر ىدوأف تان

 هبان نبوي احاوفأ سانلا يرث
 لاقف لمح نب

 امدعل مي وعلا كك

 نإ نعم هباحاق

 دحأم ا 2 أم رو تدفالو

 يتيسأو يه>وفورءملارعاشنااب|

 1 الا لا لن ىناواوفع تحت اه. 0 30
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 ناوحا اًنلحودش عانت نح و

 ناس لمماك لود نيه هل

 يار قوه رك يوكراص اذِإ

 'يئانع مهلا مالا اذإ مورص

 يئاصعو ىثتغا ام اذإ

 نامدقلا ّق كد 4 1

 ناتثلا لعيوعأ ىدلا قو
 . ينانع تألم ينالط حاص اذإ
 2 #*  ىلامرو ةروهشم ةفاَس

 كاز د ااماع اكيع قلو

 نانح لوهو باتتنمد_ه ىلع

 7 ناوجرلا هب ىهرب ةسميذب

 0000 الام وأ لوحلا سارا ثالث
 ا 0 1اجعا ءاطملا كج كلم لإ
 نوع وأ تاي عارم رع

 00 فا لكرذسلا رامو تلغ
 ” نارطخلا متئاد ازبزع اميرك
 0 يناس و ىدب 0 و 2

 9 2 ناسدح هو>ولا ض ء دب رشم ىلا

 00 نإ ماكس وأ نأ كوع ه١ حام نانالات اي اذإ ت
38 00 

 لا ندع ورحل

 - نالقثلا ثءعب 1 0 5 #2 دحن ال ناحيسكو كل

 يلكعلا ان 0 ل 0



 دسم مها مي صج
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 يرفسا لاقف كرعش يف يب بسنت نا تيبحاف ىعاش كنا ينغلب تلاق كتجاحاهف لاق هربخم لف تناأ| ٠ ٠

 ظ لاقف بيسنلاب هحتتفاو ةمركع ءاحميف هيلعأ]

 الامللا مهب مهتادح ثحو # .الاتحا كتريج مويلا دجأ :
 الالح مد ريغب ىلتت ىرت * بوعل ةسنا ناءظطالا يفو

 الاوت نو نا انياع # تنض نقلا ريدمو ةيما

 الادب هب ديرأ امو تكرر # فاصم خأ برف يل ينيبأ ش

 ش 4م 6-0 مف لاقو 3 ١

 لاح 5 6-3 .هذةحلم امهو د نا يلو نبا ىل 3

 الاو كا الوقو ان مه نغت شع ةح دم اههو

 الاعفلاو عجرت نياهذلا ىلا »* 9 دالوا نفر لا اندحو

 الاوح ساق يدنا يأر »+ ءاذ ماتلاك رت 5 0 ءأ

 ل بلل

 ًالافثلا ولعت احيرلا نكلو #* قدص 2 6-0 0 و

٠ 

 القحىنب اردقنعاي مكل لقحب * الها اءط د منيئمد ىتس

 الهم هل ىلوت ناهيمركت الف * مكدنعىب يشو شاو نانعابذ

 الاقعلا ىل ملا بيشلا ثدحناو * الهلاك رثا نا اقايىلن اي ما

 ظ الزغلا ىطعلا ةفادنهقوف تلع *. ام اك ى ءنارلا راص نيح ىلع د
 وهو باع ءلا : 22 3 ا ضرالا لقطاو ةئمد امدحاو رايدلا طا هيلا 5 وطلا ن 4 هضومع 0

 ينان جرس نال اع هاو يدوالا هوف ل وهو هلا هنأف لوالا تييلا الا ل رعشلا * نطقلا 3

 سماخلاو عب ارلاىفو كم .عملاهعأ نش ا رك ذو ة 4ع اوت م لوالاتاسالا ةمالثلا يف ياش ءطا نع ع يلع ولاب ليش 1 :

 0 5 رمصنملاب لوا له هفو قحسا نع نع ريو لا يرق ةبامس ان وأ لش 1 كااثلاو يناثلاو . ِ :

 ىملا 62 لودحم 4 يءاشبلا 2 دو ديعل ا يملا قبلا 2

 ء 3

 -- هرايخا ند ”ىثو ىدوالا هوذ الإ بسسل جم

 الاب 2 اوقع اذا 0 أو

 رئاع دهلاب لام ذا اقولا ةادغ * كلامنبو رمعءاهوشلاسراف ينأ

 ( متع يداع 2 نلاثألا تا



 1 نع تلاوعس ينأ نبا 0 دو لاق هنو روم نس مساقلانب دع د لاق ىلع 0 نسما 0 (

 ةيلهاجلايف ءامدقلا ءارعشلا راك نم ه وذالا ناك لاقهبا ن ياكلا د# نب ياشهلانع حامصلا نبا

 هغاك د عتاو تك ن «٠ مودعل 3-3 اكل نع نوردصا 0 مموزر> يف | مه رئاقو هم وقد 77 ناكو

 أوداع اودفألمب له ريغ ينبذاو د مهول 0 و و رشاعم

 : اهان رآ 3 3 يبلا هنايبأىلا هاا وم وفالا رمش ند ريم 0 يذلا تدع || ملف | علما ءلا هناا ن

 أمف 2 وش يتلا تانبالا ىهف 1 1 هلا 0
: 8 

 ع : اللحح انموسنل اريغاودرب و #١ مهءاسأ يساق ماو لاقت

 الضف ةمراك» يف انيلع موقل * ىرئالوداقن نا ىبانو دوقن

 الزب ةيدحم فيصلاب تديق اك * انءاسن دنع يملا ءاطب اناو

 "أم .ءىوشواكاو أذ 2< باق »* هريس 10 ىرايع لظن

 الققعمد نود ماتسأ اق يبأنو « انام نود لللل يطع :اناو

 1 ا هدب تناك صاع ىنب ند موق ىلع م رذخش تايباآلا هذهيدوالا هوفالا لاق يئاسشلا قر ا لاق

 1 لاقو هوحلادو اول.ق 2و موا ىلا ىلع اللضؤ لإ لتقن ل تايد مهاطعأو دازو هان كرد ا موني و

 | ديز هلدبجزناديدش اك هوفالا ضر نم اع لع هوفالا اهعمج دقودوأ ون تراغا ورمع وبا

 ا صاع ىفب َّى ١ تح ثرحلا نإ دز ىكمو هعءجحو نم ا يح هوذالا ماقأو يدوالاث را نا

 : 1 د هللا 0 نجا 1 دوا نإ 6 نود 0 وهو 0 اا وخا م و انلئاط 0

 3 ْ لاَقؤ ًارثكح م تداصاو دوأ ترفظف صاع وضو دوأ ت يا اتفاق ىفي#س ىلع نيغ الو قائاطب

 كلذ يف هوفالا
©» 

 تس ورش

 تصلا مولا صاع لئاق د ينانق تدش ول تفولاب الا

 تيرحلا ءائبا نيب يئاليس # ائيلا بيك تعمجم ةاهغ

 بيجرلانماتتاعملعفك * اهارذيف اولام مث اوعادن

 بيقولا رذح ىلع لَ أوم د ون :رطرب ماغيلاك اوراطو

 هيتس وح

 ناوجحرلا هب يمرب الحر الو د الكم ايد لق ىر , مل ناك

 ! َى ناهرو 4 ءاحيف اًقءاس ير> »** امدعل كم دلا ةههمص داود 00

 ىان 1 نبال 00 ع يأ رع 0 ىف 00 ل 1
 1 ند رص 310 ليفت

 0062 ب 0 0 1 لفاوقل ضرتعإ 1008 ميك يف 00 ندم ا ماا 4 ناك لاق ل تبايرح 0
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 همك 3 ةده هل 3و هس آو سمع ا صل هب رغظف اهحاتدف ماشلاو زاحلا قرط نيد

 نا يحب سم كلذ نم عزدحق بعنيو هشلر فنا ةنان ىلع بارغب دف رهث ةرع تقويف ترولا 2

 ا هع نع رظن من كلذ نم احاف قيضو سدحو رشو ءالب يفناك لجر ميل لاق نط 00

 ريطلا تقدص نا يمللا هل لاقف بعثرو هشرر فني نا ةرحش ىلع ابا ىغ كر ١ هراسإ نع لن ْ

 لوس ًاقنأو كيفب لباللاق رحل اك.فب هللاقف باصيولتشيو هببكالذ ل وطي وهديقو هسحملا داعب

 ادب قناع وادصلا قار نمو «لئاتوا ناتي را ل
 هبراقأ لاوتلا هنع نض اذا * ةضيرع جاجفلا نأ ههاذم

 (١)هيحاصدحول هلطسيملواماوس # حري ملو اماوس حرسي ل ءرملا اذا

 هبراشم(”)فاعت ىلوم نمواعدع # هدوعق نه قفلال ريخ توالمف

 هيثاكو اهف نئاتعفلا ينأب ترس ©: اظقلا اهب راحت رفق ةيودوأ ©
 هيئيع ىرتت ىهدلا اذه نا الأ: © انهت نيكل وأ نا كد
 هيلاط و قديللا دأ 5 3 : # يتفلا هعحاض وقفا ل 0 م/م

 هيلاطي نم ىلع ميال توملاىرا * ىنناف اهركتموا(*) ار زعم شعف

 ةطصل ب وص
 قم عارذلا ءالتق لك يلع * كلامو ني ل

 قار رمل ةميش نع' ينقرافو # هئنبو يندب دولا ةانق ماقأ

 م هنع ندصلاو ءاملا دورو ند كا دراولا دض وهو فرصللا رداصلا ليوطلا 0 هنص وكلا : 7

 ةنانكنب رضنلانب كلام ينعي كلامو ةعاز> نم بيكو هنع فرصنمو عضوم ىلا لبقم لكل لاقي

 قنرلاو ردكت قت رو ةيئاعلاو قلخلا ةنقلاو ةضانا و ومهملا ةعاز> ىمخو يعتني ريثك ناكو

 رصنبلا يرحم يف رصتخلاب ليقت يتاث يلذهلل ءانغلاو ىدنسالا اًقدتح يري ةزع ريثكل رعشلا * ردكلا
 دارو ىاقولا نع . ةئعارضتإلاب قمر طاسنل وألا مث نيتنيلا نم يقاثلا يفو قحسا ةياور نم

 لقال وع ىلديلا“ 6 ربأ نع دامح ةياور يفو هساجيملو نسنؤلا مر د نأ ديعل امهفو

 0 هيف حص ىذلا نا ديبع نب دعا, ذو ديم ىنادلا ليقئلاف كلذك كلذ ناك نافذ لوالا

 لقت فان وأ

 م7 رعشلا كه لاق ا نم ىذلا يدسالا قدنخو ري 3 0

 ا لع اند لاق عكو قووعأو بنيح نب دمحم ىنثدح لاق ىديزيلا سايعلا نب دهم ( ند )

 ناك اولاق ةحاد ثا نع ةيش قب نع انندح لاق 0 ديع نب دمحأ م 1 نع قولا دمحم

 نالوش اناكو رمجل اًهدص ردب نب قدنخ لوش هريعو ىلفونلا لاق اذكه يدسالا 5م كب قدنح

 امدعغم يورو (©) بدب يورو (؟) هيراقأ هيلع فاطم و ىورو )١(



 1 1 ا ا ا 0 ب 0
 0 80 3 9 مو 0 م هج ا ندوورع 000

 5 ندا ا قه , 2 1 7 فن اكوا 7 5 نيج دنع '
00 50 30 5 
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 تفقوليدعب ىلايعىل نمضي نم تدحو ولقدن> لاقف ةف عيشتلا أر ١ اذ ة منول | اءمتحاف ةمدرلاب

 توعدو مهةح ىلع مهايا مهصغو مط سانلا و 0 هيلعهللا لصد ل لصف َّت ا م موملاب

 1 كلذ لعفف 3 هلارع ريتك نمضُف امه لات هللأ ىكر و رد :.ينأ ن م تأ ميل

 ريغ ىلع مكنا سانلا اهب 1 ا ريح ف ا دك لااعرف امهيلع هللا ناوضر رمعو ر “ب انأ

 سانلا ع بنو ع -أ بلس هنأ لش و ةعالا مهو مهل ق قلاو م 5 تدب 1 مكر دق قح

 هنري ريد 5 هاذ ذإ لاق أ ونقب قدح نفدو ه هواتف ا هوهرو هون رمضف

 قرح ناعللا صاض ىلجت لك ىلع 9ك نك عاج ةرداما
 7 قرعم 0 0 ند ل # ربحم ءانث اهبف ةينرك 0

 .قطنملا سدق نكر نم ىلع ىلا * أحلم بئاوتلا يف هاخأ نأك
 قلعملا ايرثلا 00 كاسيعل + ممم وهو هع الاحر لا

 قاحب "ع ناو رف صم كنولو #*#

 قفشي كومو ردب يباك خا ن هل تع ن“ يحمتال ا

 ٠ قرطم ياودلاب تركو تيفك .* ةجاتن ىغ نانلا م 0 و

 قحاب من ع قالم تصضعو »# اومجحأموقلا اذا ردد ناشف

 : قافتملا نظملا 0 كم ىلع د هتبأ دلأ ردن انأمصخو »#

 قدصمو طظافح يذ قدص سحاصو# ”يفاكم نماقدنخ اريخ هللا يز <

 امحاش كلام يرمضلا ةئبا ل 1

 قارا 5 ةميسشش نع ينقرافو * هنيو نيب دولا ةانق ماقأ

 ىتالنف شين ول اونق نطرب # ةرفح كت :-أ دقنا لع 0

 قرف مل ن2 تأ ادع ىلع 8 كدكم دولا ينتيفلآل

 قروتملا ةنابلا نصنخخ مشا * ىدتلاو دحمال زن ادغام اذا

 : قد ةسم نب طهر دسا ينب * انني ناك يذلا زال ىو : :

 . هنبب يرحو نئرفىلا ى ا ام اريثك ل ةيش نب رمع انثدح لاق زيزملا ديع نب دمها (ىنريخ ا )

 | ا وهو ين ضاع نإ ليفطلا كلذ غلب يرجخام ءاجهلاو ةيئاوملا نميليدلا نيزحلا نيد ١

 ا اك ىأر نيل 0 نيزألا هلعفامو ممم ةعازذ هريدصل و 0 5-لا هباسانأو ديم هك 5

 1 اممتج وهل رهوف رثكلو هل اًشدص ناكويد.سالاق دن هيف هملكف جرلاب هئئءطيل 0 .بلانةثب رمكيل

 : | هتلاقم 5-0 ناك هنعو هسريلاقف ىن ينيب كلتيفول قدن> الواليفط لاقف ةيفن :آا نبا عم 6 ع 14

 | قلعملا ايرثلا ق ري ديعإ * مهنم وهو هعفن الاحر لان د

 || نيدمحم ىنثدح لاق راك نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يبأ نب ىرطا 0 تاربالا ىقاب كد

 3 هللأ هطاس دق ريثك ناك لاق يدجح نب ةراوتع ىنب 1 نمولا دنع نب ديح ينثدح لاق ليعوسا

 3 | هو اهنيقل دق ماوس ناكو لاق رافغ نب هللا دع نب بحاح ىنب دحأ هللا دبع تنبأ © لعل تلسني

 ل جأ نم ةرعتناكو ةديدش ةمظح هيف ةماهع لع تباعا ماع ىف سالحلا ف 5 اسن يف 3000
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 اهنع هل ركذ امل هبلق اهب مهتسسا هنا الا طق اهجو اط ىرام هللاو الو نولقعاو نيبداو ءاسنلا | 0
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 م 5 كيك

 و بج 7 م د لا يلا يزل كا 7 زك م 0 9 - كيب 5 ني ديو
 ل 5 ١ 11 يع م ١ ل / 7 7 لك ا 7 1 هع اياز 0 520 0 ل

 7 ١ ١ 0 7 3 56 . لح نب 3 4 أ ل " 3 2 دي 0 52 ا لما . 0

 ا ام روش كش ترهش دق كنا ه4 ا 2 4ةنع كلذ موخلب 1 ل م لاحر هيقلف 1 8

 ةداتطلا ءاوعأ فرعي ىلإ نيلاح او ردن نوع رت ا اهرك ّدأال قاف-لاق كده فتكا

 وب ناكو لاق يدج نه 3 هل ساط هسفنس 0 نا الا يبأف هور>زف هتاحار ىلع مهعدتق

 أريغاعوص ارئك مهلف يدحو 0 3 الا م ءار نه نوفر ءل ١ ةيحسأ مهاعنوم مواك ةروض

 هب اودع من 5 هو ليالا تي مهي زا> املف ا ىلع رش ةعسأ يف ىدح يب دحأ نوع هل دمتف |[

 اينو ا ّ هتلر هنادي اوطبرو اه ف هوما و راه : نم اهوفر عل اوناك را رجع هفيح ىلا قيرطلا نع

 ةحافتم نأ عمسف يدسالا قدنخ هب زاّتحاف هنع اوظمو ثرغتسإو هيف برطض» لعحف راما نطب

 هريذ امو وهن 2 لا انام 2 حا ف لح وو 4ءمس نيح توصلا ىلا لدعف رد نإ ١ قدح م

 نع لمؤملا ركب ينأ نب رمع اهيندشنأ رييزلا لاق كلذ ىف ريثك لاقف هدالبب هقطأو هلحو هقاطأف
 يأ نا رمعمو ةديبع ىنأ نب هللا دبع

 ق: نيعارذلا ءالتف لك ىلع * كلامو بهكح جاجح ة ا
 رمع انْيدَح لاق ريب زلا انثدح لاق ءالعلا نأ نب يمرألا نر تضمام قعاهلك ةديصقلا رك ذو

 ةيشلا سهذميف ارك لكما يذلا وه يدسالا قدن> لاق ةديع أ نع 3 م'وملا ركب نأ نإ

 ةفرعب يدسالا قدنخ لتق امل لاق بيح نبدمحع انثدح لاق يديزءلا سايعلا نب دم ١( ىل ربخا)

 لاقف نك و :

 0 روشم ريغب * يداوغلا ةرداغ ناعظا احش

 داسو ىلع تادئاعاا ون * مب ةادغ. تديش ول رضاغا

 دانزلاب عدلكا هل فاول # هيمكشت قشاعل تيوا

 دارب لئثونع . بصعلا .ءادر * تيكر تف رسدق ليا مويو

 ْ تدنلا يوتسملارعتلا لثرلا

 داو يف رظنتو تءمداذا *# ضاينىفعمدت ءالحم نعو 0
 داعح ردغيذ تدللا :ثينا * لذح صقعلايف سواكةمنعو

 لا طق اود مسأو ف انا
 يداوض اه نآالب ول اهلا. # ىش تانبو ةفتعط تحا

 دال طرح اتلاط ةولو:» اذو تنس لل
 دا ايمم له نديي ساس 2 لاقو

 امو قارلاو نهاكلا ٍناَولَع ه4نمو يذل م 5 30 يلا نال نم تيلحام .لاشإ 2 لحب َ

 كلذ هنشأ

 دامت يف .للدتلا كب“ "جلف « ادو تابقأت و" كتدعو دقق
 يدانملا ةرصاغ لاح درب # ىذان مولا هدانا تررسءاف



 7 ثأر 007 ا ا 00 0 0 ا 1-0011 ص 2 د4 1
 اير .  - نوني ذي ا ا دب ا ص يللا ا 50 0 الاون يك م دووأ "لي تف هه 1 0 0 07 ايارز 4: “٠ يلا كا 0 1 4 4 .٠ 0 ا 70

 -يداقلا ابي: نيملا عومد * تسمأف مود دعبلا يدا
 داسولا نع مومطا ىنيفاحم *# ىليل تف داقرلا عنم دقا
 دادش ةحفص٠ نيب كماقم * ضغب ريغ ةيوزا نأ 727

 يداؤغلاو ئواو ملا يدشتقس»- ف: هرزأ مل نا .لئاق يناو
 داهفلا كو“ ىلا ىلإ ف * انونق دسا ينب يخا لخم

 داملاو رفيحالا كلهاو * ان موق نم زاب مقع

 د

3 

2# 

 ىداش' وأ قرطي توما هيلع قاض يتف لكف دهس الق

 * 'اموي دبال ةرخذ  لكحو
 ' داون  انهر.. انوا حصل و اميمح ودغت نأ رع اعلا

 دال_ةابو فيرطلاب كتيقو * اياملا ثدح نم تيدوف ولف

 داش ىلا رص تبق و و

 تعمح دق اهتين هذه تأ 0 ةديصقلا هذه يف
 7 "وص

 ذاسو قع تادئاغلا ونا * مل دادع تدهش و ا

 دانزلاا عدل هذ فاون *# «كشا م قشاحا 0 ر

 دا هج ة نيب كماقم * نيفيع كرمز نا ىن
 ا
0 

 0 يداغي ار توملا هيلع * 1 يف 0

 || ياش طاو ىلا نباو ورمع نع ىطسولاب لوألا ليقثلا فيفخ نه نخل نيلوالا نيتيبلا يف دبعل

 1 ا نع لمت ىتان ضير غال اءمنفو دسعنب و يعانملا نع يلطسولاب لْوَأ لق" مهاربال امهفو

 | قاسم لبق ىنان ةثئاع نبال ارلاو ثلاثلا ىفواضي أ دبعم ىلا كلام نل ٍبسني نم 0 ا
 ْ لايق ماج نإ ا و حرس نبالنا لاقيو اهريغو ورمعو قحسا نع يطسولا يرحم يف
 | ربخ ريغ اهايا هرك ذ يف يور دقو مكحلا نب ناورم لال الوم _رثك ا اهنك د يتلا هذه ةرضاغ

 1 َ راق ىلم'وملار 0 عسر ريبازلا انثدخ لاق ءالعلا يبأ نب يمرحلا( ى رك ل

 | قضسوورينكل اقف اوعى ريرملا يعتدي نيثلا مأ .تحبح لاق ةدردع يبأ نب هللا دبع ينئد

 َ 0 000 لا نا راع ىريقف نيتك هاو اهي نين حاَضو امافيب سنا
 ا يداؤف اضرع ةروشم ريخب * يداوغلا ةرضان ناعظأ اجْش

 .لاقيمرملا « ينربخأ:) البيس ل د مو احاضو لتقف كالملا دبع نن 34 ةحوز تناكو لاق

 ظ 3 هيبأ نع رفعج نب زر ا عا ورك دع ني دبع نإ معاوب ينادح لاق ريزلا انثدح

 | ةجاح كلملا دبع نب ديلولا دنع ىهو ناوسعنب زيزءاادنع تنب نينيلا أ كحد لاق عدب ن

 || تراجي ريثك بنوا# حاضوبسنف ى نأ رو 0 ةفلخ كاذذا 3
 أ ا 51 ١ هيف لوق. ىذلا هرعش يف ةرضاغ

  دييعتسيقلف ب لاق اضل 0 نكافدق 10 ناكو لاق »* ىداوغلا ة ةرضاغ ناعظا احاش
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 ىل لاقف نيطقلا اذه نم تيسن 00 تاقف تابق اقرا نسف نا
 انو< كل ش0 اذا دع رعاشلاب عماسسصل 8

 ايصال كانيحب . رشلا ىلا“ تساق :اذأ

 انوفدم ناكا ىعأ تقساق دقاع تمم. دقو

 ىندشن 1 ةلامأ عض وم كناف كللوقأام يف نع ظفحا يداي ىللاقو ى الاقل يد د م حدب لقا

 ايتاعو هر ذو ني سدلا نع تودأ

 اهمعاخا 0 لقي مل 3 'ىرمأ رخغ اهرغو

 0 0 ميد اووهون نأ ءادعالا ةفخ نم

 رسم

 #4 امابب اهرون ق رم نسوملاك ةيشرف

 اهاقو-اهسحم ن © انتا لاو ع ا
 اهادزر تضقو ب املا د ع

 امتاولغ ىلع تضمو #* اهتادال تفتلت ل

 يفو كلا ىمي نع ىماشطا نع لوالا ليقثلا نم ان لوالا تايبالا ةنالثلا يف ةشئاع نبأ ينغأ :

 هريغوهنبأ نع رصتللاب لقت فيفخ را ا ورع ءلان ليفت ىتاث مدل نا نين هدعب امو عداارلا 1

 1 وهو دوق قالوا رج ا ا ةسبرالا يف قولا 0 ىنغو |

 تدحارذخ ثيح 5006 ينقاف 0 يف اهعم نم ىلاو | الا ديلولا مدقتا دقو 4 كاع تححو

 عيدباي ىللاقف اهرب ملو ادحأ ملكت مو
 هه ار وص

 قاقلا ةحيلملا نود دتشاو * قثن هب يذلا طيلخلا نإ

 قر اهشطب ضعب يفو نيل * اهاصاقم يف ءارفص نودنم ٠

 قتعلا هيدسلا زوم 6 » .اهعاجن نيط زا تمتخ نأ

 0-0 لوأ لبق فيفخ ا بسشفيو اعيمجح اهءانغ هيشي ام 1 2و 3 باقي ححيسم

 ا
 ا

ْ 
 00 ناطاس كاع تنك | 0 نيط زاح تيتا تاسبالا هذه ىف هلوقب دا رآني زا لاق ا

٠ 
| 
1 
| 

َ 
 نال أف مو ساوبو ور# نع رمد م :ءلاب لوالا ليقثلا ن ل ان م.سلا ينأنب كالات تاسالاهذهىف يع

| 

 و ا اه 0-0 : أمف 1 ا تامل دع ل يسرب ارو 0

 قدا بوو نوح يف عطق * اذا شا رفلا اها ىل>ال يفا |

1 
 قاخ هي 4م عدس يي“ كالث نك ىدل | "1 ضخ ريغ نع

 هنا ملأى ىنعل تايبالا هذه ثايقرلا سدقنب لصو م ” كلملا دنع ىلا أمسأ رينابدلا ى ةيديعلاو مالا

 لاقف كالملا دبع اهب حدع تايبا ُ
 سس ب796 7677777 ا يت ا ل اا ا ل ا ا ا ا #11>؟ججج
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 اعانثو يتحدل ند كح به وللا 0 عمسأ

 امتاسن مورا تاضف * ىلا ةشئاع نبا ِتنا

 امتانفو اهريرس ل * رح كا عال طبت

 ل و دلل د كراش رفا ثداو
 كلملا دبع يف تابقرلا سبق نبا هلوقي رعشلا اذهو هسنجم ماو سنوي ةياور نم ةشئاع نبا هانغ

 امل كلما دبع نأ اقم نك هسا نع داع نع لهزالا 1 ءاو نيا( ىردا ةلوااال

 ريم أي لاق هولتقم 3 ماش ثا ل بناوت مث هنماو تاق رلا سيف نإ هلا كم - 0 0 صو

 ْ عاما ا كرو 0 , هناك َد>دأا ن كك مده وما 1 ا

 اهلاسن 10 »+ نا ةشاع 0

 هيلع كلذدر قح ةشئاعنطءلو لب اللاقفةشئاع لسناو لق كالملا دبع هللاق تيبلا اذه نق ال

 ايدو كلما ديعم 1 ةشئاعولاق نالا ةئحسأاك للا ديعدللاقف ةشئاع ناعبلوالاينأب وهو تايم ثال#

 ]| يف هباثدح دقو راكب نب ريب زلاةياورهذه سمش د.عنب 2 0 صامل ىفأ نب ةريغملا نب ةيواعم

 | نب ماشهنع بيحندعحم اد لاق يديزملا سام ءلانإ دمحم اذهريغب هذه ةرضاف عما. ريثك ربخ

 ل راض الا نع رادع نأ نع ءارلكلا نبا نواس نءدامح نعىب 3 ناش قوكاَو 3

 . || نطبب انك اذا يت> ريثك عم اموي ل هللاو لاق ريد :كةيوار يسودسلا م كا نناوناسلاو

 ترش اهعم و ام ديبع اهعم ةيقثتم ةلاحر يف ة ةأمم 1 لايم ا ىلع ةنبدملا نم لبح راد

 امأت ا انام رثكلا ىو لبفتلاق زاحملا لهأن 2 لجرلا ن متلاق مث تم 3

 00 ةئورا لوف ةرعت عمسأو اريثك ىرا 3 ىلإ م نم ةنيدملابناكام لاو

 0 ىورت لهذ تلاق اه را ىلا اهايإء“امدشت 0 م تاق * بصاو ليالا 0 5 كح #

 نينح نط 0 قرش * .اهليقرت 0 5 كنك

 1 1 ١ تاق * ينقاش نصغلا يذ مايأ نم نر # ع هلوق يورت لهن تلاق املا 0 تاق

 ا ع ١ تلق * لهمتن والاب يدعس لالطأ أ * طأ هلوق يور“ لهف تلاق اه 3 ننس و

 هلوق ىلعتسا اهدشلاو

 دس عمدلا ىلع ىلثم الو <لع *« اهتاع تنض نيعلا لثم رأ /

 1| و ا لَو 5 نال هللاو ضرالا ىلع د>ا ريثك لوق لثم لاق لبفهللا هلتاق تلاقف

 00000 لو كالا اناز كفلتا ىارلا كاذ وع تلقتلاف مرد: فلآ ةنام نم ىلإ بحار عشهنم

 1 لوقت ىذلا تناتلاقف كليو كلام لاق ريثك تنا تلاقف 0-5 ةحاهنلغب تضكر مش ىملاعت هللا كايح
 نهاودلا هتافغأ احلا ليمح #* ايعار ةمامعلا هنع ترسح اذا



 1 ير تلا 00 ا 1 ا مد ع و 1#
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 نا رخل (يرخأ ) قالا فلاخو اذه 00 10 به اجا يور دقو

 هل تلاق مألاو ينم حبقأ هلو ثنا لاق"كسنم مألا الو رقحأ الو حقا طق ان سارا 0

 امصعم نياقيوانيعرخؤع * ةرظن نيدؤينا الانهار

 امقتي نا دعبلوق ةعيجر * ةروحمالا قانبام مظاوك

 انه الا نكحضب اقاعدق * امف رع دق ةريغىف 0
 لو ىلا ا ا وا تلاق هللا كفل لن لاف فك[ قري 3 لنا 3 ١

 قادولا. فرط اهساظع نافد# اكشف تسع دب ريح ادا

 ةريشعلاو لصالا ةميثل كارال يفاا هللاو لاق انا نم الو ىنفرعت مل نا كرضيال تلاق تنا نم لاق |

 نكلوسا كايخال لاق كتمءاقل الو ًايدو:ىلا نجا لحز ةيدلاي ناك اه اا كا
 تق رعتف ماثللا نم ةمثل كنا فرعا كاف ىثرمتا تلاق كم يجو ىلا ضبا دحا ضرالا ضان

 و لبق ن 0: 0 قا ديس قد اهرباسو لاق ناورم نب رمشبل دلو مأ ٍةرضاغ يي اذاف هيلا

 كيس يفأ لاق هيلع 55 او سه نا ريف قع مرد ل ا كل نتطاو ذعد انأإ هلت اقف

 رفس هعدوت تماق اماف لاخلا هذه ىلع قارعلاىلا رحال هللاو اذهيل نينمضت كانا د وا ئابأ

 1 فام ريس دعيف ,ٌثرد فال 0 هلت رمأف اينو امدلا كه 2 يش اذاف
 نم تيار نم 395

 ١ لك اب قاطن اةمر 9 لأ ل ينعأ نأ ناين لاق 1 او مهرد فالا ةسمك يل ترمأو

 1 3 راف ا هلوق كلذو لاق توملا ان َىَح هذه

 يداّؤف م 4م ريغلا 237 0 ةرضاغ ناعطظا احش

 ا جاح ىتلي ريثك ناك لاق ىدفدسلا شايع نب ناماس يف ن”دح لاق راكب نب را نلا سدح لاق ءاللعلا

 8 - اديدق هذ لولو يذلا يهوي نع ءارغألا ند 0 لق ةساقك قاسدف كر 5 نم ةثبدلا
 ظ دق مهدجوف بمعتو لك دقو اديدق ءاش فئاد موب يف ل.ةةساو 00 بكر مث راع || عشرا

 1و ينج ىلا دي ك سلخ يثرقلا ىنفلا لاق دربي يح هتلحار هعم شيرق نم يف فاخمو 0

 تلاَقف 0 5 تابقتساو ديدق مايخ نه ةميخ ىلا 5 ةلليح هم 0 تءاحف ىلع مس

 ا لاق * اءلكتنا تبأ لالطأ ةزءل * لوي يذلا تلاق ة من لاق ةمجح يلأ نباتلاق من لاق ريثك تأ
 ٌٍ ايف لوقت ىذلا تناو تلاق م

 اهمال ةتيه ينو نزوطاو 8 تاع نللدا هنفحاماو] تنكو
 | رحضف نيعمجا سانلا و ةكئالملاو هللا ةنما كيلعف ايذاك تنك نا ةبيه هجولا اذه ىلعا تلاق من لاقف

 ردعضف اع هن ربك 8م اهمع ديدقب ءابحلا ف يئاوالا تأ وا 1 ىشب ةمحل 0 210 ند لاقو

 لو يدل تن[ ن٠ نكساملف طاتخاو |
 نهاودلا هتافَعأ انحلا دب اورصن ةمامعلا ينعاورسس< .يه

 هللاو لاقو طلتخاف نيعمحأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةئمل كياعف ايذاك تنك نا ايلا ليمح هجولا اذهأ 3

 .ج0907 101901 ةةلةتاناضل: 2710595-11 277 ال 11311 3273271230

 ( رقع يداح دي ل



 اهوأ ى 0 ا

 لوقت يذلا تنألا تلاق ءاوأش نم نكس نلفت كسف تامفو تلمفا كتقرع ولو كتقرعام
 حارا لاا نزف لف ع ىلا .تارطانلا نوملا قوي

 ناالاو كنالماو نتعاللا ةضلو للا ةشل: كتلسنايذاك تنك نا تارظاتلا نوملا قوري هول اذهأ
 ماق 3 ءاحطاب كموقو م حا هللاو كتفرع دق اط لاقو ًاطالتخأو ًاظغو ارح دادزاف نيعمح |

 هللا كل ديد | مايلومن 2 ةالوا 3 0 تم هذ دق يه اذاف 3 رمل و“ يفرط تءحرمت تا ف تمل

 تااَقف امهكيطعا م م” تديذق اذا نيذه يبون كل نيوطال ةارملا هذه نم ينتربخأ نأ لع

 .هريخأ 0 م 0 دق يالو٠ وهو ريع 2 اذهيم ند كتريذاام انهذ ابيت قلع ل و هللاو
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 الايك نقر ناد #1 يس ا ووللا دا قرب كا

 راد رخل الالف مهد نيثك ناكوم ناماست لاق ريثكم امم ديشا يو هللاو. تحرك ىشرقا

 بجحاحو.نيج اهنم ادب عيرخ # تحسب مث نيعلاب تضم 0

 3 به اودو نمل دو يذ لك هب 2 هاند همام لكحل تره
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 موسرنيتضورلا رارةيجاطب ه ينةاش نصغلا ىذمايا نه ةزمل

 مرك ىلع صخش اهب ينغيو * اهلحدقنأ ريغاشحو رادلا يه
 مهأ تان رد عالتلا الو * املاع تدك وأ وادلا موسرل ف

 كح .بجأ: الام . ينردخ هم يوتااهبتاعد نبأ يكح تلأس
 مقش طساو امأو اونابف * ةودغ ةرع لآ امأف اودجأ

 ٠ ينا .امقسوغب < يوطانمداؤفلازاكنتا يرحل ٠ مقسل. اذا [1

 1 ١ ” ازا يح تان رع ىديزيلا انل كلذ 16 رك ةيوأر مك نا ا لا وبأ وه اذه م 95

 1 | ناو يئاشولا نع يطس ولا ,لوالال ا.ه فيفذح لوالا ةالا اههدح أ نانط دايعمل تاسالا

 0 00 ذو ششيحو ساوب ن ا لوا ىل.ة* | ا 1 ىو ا تق نأ ايكحتل

 1 .ياشهلا نع لمز فيفخ عماج نإال يناثلاو ثااثثا يفو رخآ ليقث فيفخ مدركل امف نا ةصاخ

 اا 1 تلا( ا لا فخ عد هتحو لوا بقت نالعا ةثؤلغ هق داع نما لاقو

 فكل ةديصخ لان اذ[ ناك ةدسغ يسارا ل وللا قئدحت لاقأ راكب نب ريبزلا انثدح لاقءالعلا
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 موسرنةةورلارارق يجاضب * * ىنفاش نصغلا يذ م نأ نه ةزعأ ا

 نع ىمح ينثدح لاق راكب نب ريزلا انثدسح لاق يمرملا (ينرخت) ير هنا لوقت ح0 ُّ
 اًريشع ناكو ينال 0 لي ١١ ىنانكلا َُتك ,زملا ناك ةتلذا نترقؤ نع الاف لاق كلغ ْن كادضلا 00

 تح رذلا و تعافاتايتع يقعون , را اهأ دبع ةنيقةن دملاب تن كوس انام ازيثك ناكف»تسنلا لا هلأ ٌّ

 لاو انا لاق كلام ميكح ايأي يبأ هل لاقق همساك نيزح بيثكو هو ىبا نيزملا ىتأفةنيدملا 0 ل
 ْ ريدك لاق اك صاعابأا || |

 ميقسل اذا ىنا امةس ىغب # ي وطا نم داءوفلا ناك نئلي روعل ب

 مكح 0 الام يئربخف * يوللا اهب تطش نبا ايكح تلاس 06

 ىلا تحرخلا ا 0 اوم ةدصقلا هدهو اذه نع تاكا نا نر ينال لاقت م

 اهيف هلوق كلذو رع ُح

 ل تدعق الا تدمي ناو #* :ةبادعس: رصم 2 ءادرب تيس 1 ٠

 ٠ ميرك وهوءرملاويصيو افوزع *:يوولانعيفدلا سكنلا(١)دشيدتف
 موحو كراع اف ان انسلا ةادع د اهل ذا اهلام ىلا لاقَو

 مدق ءافصلاو شل ريغ ىلع * اننيب ةدوملا نا هل تاقف

 مقل اننيب امف دهعلا ىلع * اداب تسرع اولد

 موشمل فرص ىف .ىنيو ** انني ىهدلا قرف انامز ناو
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 امهينال .ةبيه ينم نر يب لح نالعا كحق 3و ظ ||
 اميل كرم اه انعذق + انقرعا دق ةريغ ينه نرذاحي ظ 1
1 
 ْق رصنخلاب 5 ليقت اهدحا ساو نع نين حملا ٍفأ ن كلام هيف ع 0 وطلا نم هضو 1 ا

 نبالهفذو شديح نع يلطس ولا ليقت 2 "ال كيعم ىلا يسال هريغو قدا نع رماعند 8 يرخ 0

 جوس نرد هيقو و ياشوبلاو هاربا نعوم 2 تل 4رق كلام نك هنا ل هش هريغو اهيا و مع مقلب لو ليقت فيفخ ز
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 !ا ل ردح ن دعا (لرحاو) ى .< نب ىلعو ىتاشولاو ورمت نع رصنبلاب لمر فيفخ

 رقعح لد ةدارأ امل ديشرلا نأ مداخلا نورمسم ا ن ع هب قلا نم ىندح لاق نوره ل نلوهيم ينثدح

 مل ىحن نبا
 ' |١ هذآ هل. لاقف هتال.ىف هلتق يذلا مويلا يق رفعج هيلع 0 ا علطي

 رفعج ى 6 مرا عم حبطصم يفاف حبطصا 3 نا نك م وبلا لغاشتف
 1-2 ملو كلذ ديشرلا لعفو

 يل لاق يئاعد ليللا يف ناك املف ند وعش داك هيلا عباس هتانحنو هقحتو هقأ اطلأ داشرلا ر الز

 هلزتمهيلعتمم ىقح تيضفناملغلا نم ةعامج ىلا مضوىحن نب رفعج سارب ةعاسلا ينئحف بهذا

 هلوش هينغي ىمعالا راك ز وبا اذاو

 ىداغي 1 ا قرطي توملا هيلع # يابس ىف لكف دعم الف

 ْ: تاقكءادفهللا يناءج مشاهإأإ ربخلا ام لاقو بثوف نحف كنتئح هللاو هلثمو ىأ ل د 4

 ]| كلذ نارا تفنى ننم“ او عجار هللاهللا لاف واهاةف ىل+ ر ىلعيك اف كسار خاب 0 دق

 1 00 9 ةاودب اعدف كعضوميف دهعاتاقوهتءتفءاسنلاىلال> ديب هذف كل كاذ تلقدهع اف لاق ل. 0

 هطاخأ 00 1 لازما ىلا كنت و دحلاف اج اهتاقف ا مشاهابأي يل لاقمن سعد لعافرخا

 لاقأيش مويلابرشام تاهيه تلقف ذيبنلا ىلع هيما تاعالا كفو لاق لس كلذ ىلإ لاك تل

 كيدشن يمعالا ر كا ىللاقف ركام لدفن اقيم يفهدواعو رادلا يف كدن :عىسحأو 0

 : تاك يقاحو هدعإ شعأ فيكو لاق رات ريغتري>ا دقل اذهايهل تاق هب 00 الا هتلتق ناهللأ

 '00 لاق ن اراقلف دشرلا ىلا تادو رفع تيضف هدعب ةا الاس ف اوس و لاقرب هيو هعم

 || كنأر نذحال ةعاسلا هأرب ىتحم خ قا لاو ةلعافلا نبااب لاقف ربخلاب هتربخأف كليو هسأر نبأ

 يمعالا راكز ىنأ ربخ هل تاك دو 3 56 من هيد نيب هتعضوو ها تخاف هيلا تيضف

 هيلع ةيارملاب ا هريو هلصوف دس هراضحاب م ةدم دعب ناك املف
 ٠6 و

 اهاقرغو اهد مع مداقت * * اهالاساف 1 رادىف افق

 اهانص ةحطناب تيه اذا 1  هنيا كرما حوشي كالحع

 اهاج ع الف انئءثعثو * انا لسا م كرد عر

 || يف هعركذو ديما هنا م 1 نما كمل ءاعلاو ةرارك مالح را رعلا- رفا ولا نم هضورع

 اا رعشلا اذهو يطسولا يرحم يف قاطم لوالا ليقألا نم هتقي رطو حجسم نإل هنأ أ مطوم

 || يمس نب .لالهنب ؛ ليقعنب رباح نب ورمي نب رايس نب نابزنب روظنم تذب ةلو>ىف 0 مفلا هلو

 ع و ديس نابز نب رواعنم ناكو نافطغنب ثءرنب ضيغب نب نايبذ نب ةرازفنب نزام نبا

 1 | امافارللا رخأ ا ةعان> نب ريهز اضياهدلو دقو ةلمر> نب مشاه تابمطوف همأعقادم

 1 يسوطعلاو العلا يفا نب نب يمرحلا انلزاحا ايف راكب نب ريب زلالاق هبدما لمح لاط نمدحا وهو هموقيف

نادح دقو ريبز كا لاو يدع يبا تن ةريغم ىناث دح 4. :ع4ب كح 51 ع هّياور
 3 .اضرا ثيدحلا اذو ى

 : / يولعلا نسحلان ىحني نع ةدقع لب ديعس نب دمحم ن دجأ 3 لن د> وةداط نبد#ت ن ع دايزنإ مهارب ا

 د



 هامسف هاف عمج دقو هتدلوف نيئس عيرأ ناب زنب روظنع مشاه ت ا مطب تا اعيمج الق ر ريسب 2

 ةحلالم نبدمح هأورام ىلع هف لاقو هر 25 3 لوطل ىن نعل كلذل 000 هوبأ : 3

 ردقي عتثج و أر واظنم تيمسف د دراوب شل ليق يت جح تئحام

 در ىنبدوشأ نا 1 27 مشارك نوكن أ وخر ى :أو

 ناد ن 2 نعل ريب زل ةضعإ ركاذو شا ايع نباو يبلكلا نبأ نع ىدع نوما ركذ

 ع اماه هلت دلوف يرملا ةنراح ينأنب نائس تنب ةكيلم هو هس ةأ ما جوز نابزنب روظنم 1

 اف لاقو 2 ش

 5 ةرف راب 1 ناو هع هللا يذر باطخلا نب رم ةفالخن ىلا هعم لزلو هل وخو رابخلا 3

 رصعلا ةولَض تقوىلا هسخ مارح اهنأ ثملعام لاقود فرتعات لاحت هلاسورء رم اذ ىلا[ 7
 هدب قرذو هلييس ىلغ ا نعل را 5 اف فاخحف هلعفام مرح نعولج هللازا 0 م هفاحأ مث

 هل لاق ر مي نا هريخ يف ى كلا نب | لاق كقنع تبرضا تفلح كنا الول لاقو هيبأ ةأرما نيبو

 ةدءاط نبدمح اهحوزش 0 قمل حاكن اذهنأ كيلا وأكمأ يضشو كدا ا مأ 1 ا 2-

 | يف لاقو اه اع ا اهقلط املف 0 في ٍءاكللأ ن نبا لاق 1

 راو ةلم ىف تستم ذآ ف دل ةتساف 1 ويلايلإأال الأ
 ردفلا علطام 00 ةنبا ّش # اهرازماديمب تسمأدق كنا

 5 زا اثم ىلع تدبيف مشالو د ةأوس ةكيام 0 ىرمعل

 ماظل هنا ارسق كلو * ءاني قرف نيد نا ريغ
 روظنا ةفبذح نب نصح نب ةئييغ نب ةيواعم نب رحح لاقو

 روظنم بلكلا نان تاهمالاىف * مهدمب ءابآلا فااخحام , 0

 روذعم زهغلا لوظإ تنان الاف * اهرضاح خسي كلاواه زمغت ت تيك

 انا ايضورت طدا ا دي عنب ةحاط امناو اذه ىف ىبلكلا نبا ًأطخأ ( ىنابصالا جرفلا وبأ لاق )
 لجخلا موب امع لتق مث جرعأ ناكو د نب مهارب | هل تا روظنم تنب ةلو> جوز هناف دمحم

 ةحاط نب دش نب مها ريا ناكو نسحلا كَ نسحلا هلت دل وو مالسلا اهيملع لعن نسما اهحوزيف

 لاف ماللسلا هيلع ىلع لام نم نسحلا ينب نيب و مهننب ناكام ضعب ىلع نب نيسحلا دلو ضعب عزان

 كضغبال ىنا ّللاو ميهاربا هل لاقف ميهاربا' ينمي علاظلا علاضلا ملظلا اذه ةنيدملا ريمال ىف ل
 كانو كدحو كانأ نأ لتق دقو 5 : كح امو نيقداصلا يحي هللاو قداص ىنيسحلا هل لاقف

 كاف 1 كلا 1 2 ريدا عجر 1 ريمآلا يدب نيب نم اهقأف أمهم سعف ىدنل كفا يح

 5 قيرطلا و 0 روظنم اها امم هنعب هللا ىذر ره قرف املف

 اهدعب زاحو تراعو 0 مف كندبو ىنيب قرف ايد هللا نعل كيلماي لاقف نسحلا ةعلار ةليمح

 هما هنف كيبأ 10 ير ا فكك .روظنم هل لاقق اهحوز
 نإ ده جوزيف هيدا ٌّق ريد 1 لاقو 1ك برو هيقاعيأ هياطف ريحا هنع هللا يذكرر < غلبو 7 ١



 مث ةحاط نب دمح ينب مساقلا م 0 2000000 ةلوذ هللا دي - نب ةحلط 1

 انآ 7 بوبا يأ .نبا يندم 0 رمع امدح لاق يعيشلا سنوي نب لسانا !
 ةقانامان مالا امهم اع ىلع ن نسما دنع تناك واهتم تنب ةلوذ 00 0 ةشئاعأا

 أ اهتينفقةحاح | اهلاطأ مول تا أف ديعم لاق لاح 2007 تدر 1 1 اهنع تام[

 اهوبا حكت ل امرطخ ناكو ةرازف ىب ضع اهيف هلاق رعش ف ىف ١

00 

 ]| نب نسحلا هل تدلوف مالسلا اهب اع للاط 5 ىلع نب نسا اهيلع فان لما موي اهنع لتق

 : هياع نسما 0 ' لآق هيب نع ياز لا 4 كلا ب 12 لاقو ريد لا لاق م هللا يدر نسحلا

 كدعس نب دن“ لل دج ايتريخاو .ةء ل ريب 0 هللا ددع اهايادحوز روظن م تنب ةلوذ مالسلا

 ىلااهرمأ ةلوذ تاعح لاق نسحلا ب هللأ دمع 0 يسوم ىندح لاق نسل نإ يد ىنث دح لاو

 زكر و ةئدملا مدس قف هتبا ىف هيلع تاتش ىلد م ما لاقف نابز نب روظنم كلذ“ غلبف اهحوزتو نسحلا

 نيروظنا ليقف اء كوخ الا ىف قع 0 0 سو ةيلع هللأ يلد هللا لوسر دحام يف ءداوس ةبار

 نسحلا غابو ليش 0 ع همم نمل مالسلا هيلع لا نإ نسحلا اه>وز كب نهدي ن ا نابز /

 0 28 ةلوخ تاعج .ءابقب ناك اماف اهب جرو اهذخأف اهب كن شاه هل لاقف .لمفام مالا هيلع
 | انقحايسفةجاح كيف لج رال تناك ناف انهاهيهءلت لاقفةنألا لها بابش ديس ىلع نب نسحلا لوقتو

 2 [|عجرف نسحلا اه> وزتف سابع نباو رفعج نباو مالسلا امماع نيسحلاو 0 هداف لاق انبه

 3 "7 يتلا ريفج كوقي كلذ قف ريب زلا لاق اجب

 7 راتس نب روظنم لا يف درطاو * ا نايبذ ىنب نم دنا

 رام سول نع كح لكو *« اعذ يال مسسلا ن نيرطاملا

 ا ا مهاتف امو * مهلضاوف ا مادا و

 1 ' 1 ,راهصأو 61 0 اخو مهو »+ مشل | "رود م نشا رو يذر

 اهات رمغو اهدهع مداقت * اهالاساف هلو رادىف افق
 اهاض هحلطر اب تحناب اذإ هيف كما ناك لالحع
 اهان_س هل ءىضي نار * ليلب تقرب ةنزم كناك

 اهنا وأ امماع وذل ديو ده ها فاو ميلك راع رف

 اهانغالو كنع س هلا ولس # هيملعاف ىداؤف العامو

 اهاج يعرب الف انعنتو * انامح نم تءاش ثدح ىعرتو

0 
 آب ِف ا رانلا: نم نا ذئموب هللاو نأ نطق ن  ددعاي تلاق كلذل زو>علا تب رطف لاق

 ظ ١ و را

 ددوب ممملثم قادرا مون # مبدا ةباصع رد هلل

 دلوب من دك و رم نك رعي# ةيدنه ام نردإةثم

 . دقوملادبدحلا طق, مهراصبأ #« اع 6 االحرلا ادغو



 0 ء هارت يف و لوأ

 ١ م لا 2 هئصقو هبسلو فاحملا ريخ 1--

 نا ناوك.د نر جاف نبا يراخ نب يار ني عايسب كب وكلا مصاع نب مكح نب فاحجلا وه 0
 ىلعو يديزيلا سايعلا نب دم هب نري امف كالذ: ستي بأا ناكو ناوصسوا عام همه نب ةياعا

 (انريخاو) يبا عال نب | نع بين> نب دلي نع ىو ديعسوبأ ايدج الاق شفخحالا ناملس نا | 0:

 ياهلا رمصأ نب 0 دعا ان تاو ذي و ا 00 نبا مهر |

 تالا نب ريعنأ بيبحن 0 ريحا يف طظفللا ا اور تءمح دقو ةمش نب 2 مذ الاق 1

 هدد داطاو مك يأ 0 تا رق 0 3و انرثلا بن اح ىلا وهو كاش 595 باغ وب هتاتف ا 3

 بأي ا نب مك 1 رفز كلذ ه ركف هرا باطلا 2 رين نلتقع 0 5-52 نأ رفز '

 لب ذطا مقل ب اعل ىف وحن اوه>وت 0 هعرو قلى نب : موتا ىلع هعب انو سرق نم هع نء

 يد٠هو اوماقافخيشلا قل يولرما كاتف رفز نم ناك ام هوريخاف نوديرت نبأ لاقف مهل ةعارز يف ا

 رفز لاقدشالهنا اورفظنئلو راعل هنا ةباصعلا هذهب نفط نيل هللاو تعتطام لاقف رفز لفل ذو |
 يت>: راسواسوأ ءاخأ مملع تفاخيتساو صخش:من مهضر هباحأ يف رفز ماقو موقلا لع سدحافا] |

 سكودف ينب ىلا ءاسافل.>ىنارمح نب ديزي تراب نقر هج و متهيادكا أوعفدف راثرتلا ىلا يهمنا

 ةديمح اهل لاتقي ةدحاو ةأرعا ريغ ولا كلذ يف قب مف مهلاوما حابتساو مهلاحر لتقف باغآ نم

 التق مهيف لتقف ريهز نب بك يتب ىلا ليذهلا ثعبو اهذاعاف ناره نبا تذاعسيقلا "يورعا تلا

 اولحمراف ن نعلاو باغت ىنب كالذ غاب ولذق هلا يف 2 يرجو دال كف ىأن نب ممدجو 0 هرذ

 اديدش الات اواتتقاف برغملا عم لصوملا ل اذا ريح نا ككل مهقحلف ةلجد روبع نوديري أ[

 ركذو ءاسنلا ن لا أورشبو ممايا ,ممولتةف هل لفت للعارفز قيونوعجأر هر باد الجرو :

 اولازي مف ذ مهس ةيمر نم اسير قةلجد يف ناك مدلا ناو فيسلاب لتق نم رثك اةلجد يف قرغن“ نا

 00 لمح ةحن هيف تناكو ةلحد مهعم لخد رفز نأ رك ذف ا اضع قحءاودجو نمو َ

 ا ش انعنص املانخييش لتق نكل ولاقو اورصاذتف لتق نوح نإ اوسحو يل ها ةعمسلا

 يفماقأ و ءاملا نه جرش ءاملا يف ربعت اهسفنأب تمر دقباغتو سانلا حيصي ةل>د يف وه اذافدوعبناف

 مكو نارمخ نب داردجو م م ءاملا فروق او اوقلاف اوجر 2 مال ةيح راعا ةيقاولا اهديف دعط 0 5

 00 واق الا ًادحا اوقليالزأ م مايد ديف أف رطب كي ل ديلا وا هلا 3 مسو بابا نبا ١

 َىَح ناكمأ ةعامج يف لامثلا ليةتسي يغ» م .لاملاو.لقلا نم ها دق لكو مهتليلا نم ٍ

 الب اهف لصوملان م خسارف ةرمشع ىلع ل. كلو ارحب ليسا لك مو ليثالا 20

 000 مهتليل ةيشب مهلتاقف باغاو نول 0 كسع هب اح لا ل لق دعصت تول

 هيفامأر ؟ذ دقو ثرطانب رفز لوقي كلذ ىفف ريرهلا ةليا باغت اهيمست ةليالا هذهو نعلا تربضو



 لياب تءهد مهءامس تدسح »+ ع ىعانلا يأ نأ امو

 اهاهد الزل ناك اراب تنلطا يأ لثلو تهد
 2. : : 0 روس يع 00 لذلافاخو ان ما 9 ف ا 5 2 ناكو

 ىلد 1 قالوا »+ ورم م ا امايمق ا

 ليذطا يلا ءاللب ند ريذعف ان ريم نع رباقملا ىشسب وأف

 ليحكلاجرمامدممم يرجح د قحلا اطبالا عراه ةادغ

 : ليسا وح * لقا ىلإ لوديم لبق

 لطخالا ريغلا 0 لوش كلذ يفو

 ا الابو كياع هبقاوع 2521 د ام دعل ةريزولاب كموب كس | 1

 الاطبالا لم ساوع اًنعش * اهليح سق ةامح كيلع تامح

 الاحرو مكيلع 1 الابن >> # 2 5 6 تلازم

 : الا ولا رح أو ءا اسنلا ىف نز ؟دايأليذطا وبأ عمرا ل

 1 ْ هدنقو سا ءلاعمت :حاوة 4.4 فلا تان ريبزلا نب هللا كح لتقو ناعيسو ثالأ# 4 ريب تاك ا و 3

 3 نأ 2-0 ملا ٠ ند نأ 0 نطو زوو مأشلا يزاغملا ن 3 باغتو 1 0 ١و ناوص نال

 1 ع يف و 9 ا ا ذا لانا كلت هان. ف اصلا مكح | ف كلذ كلملا كم >ّ ماكنت 4م >ا| 2 "اضف هدنع
 0 سف هو>و هدنعو ا 0 كلملا ديع لظحفلا

 صاعو ملس ند تيصا ىلا د 0 وه له فاحملا 0 الا

 :رحاوزلا تايماط روح كيلع * ىتالتق كياع طم نا 2

 1 ردها ر صل حاير هاهزت ردم ءلا 3 #*ي رج يذلا بام | اذالثم 5

 بضغاان م 0 امو هف رطم 7_0 فاححلا با ” وف 0
 5 تسلا ادق 00 دا املطخالل كلملا كم ع لاَقف

 ُ اأوغ هموق ن م هب حعص) باغتو 7-1 تاقدد نع كالملا دن دع ن < اذبع فا احلا لعتفاف اك ا

 : || مثار ملأ ةليق يف ىهو ةليا تارفلا طش نيبو اهو ل غلب يتح 32 لاك قر 1

 || هركنءو مدقيلف ربصنف رانا راثلا نع اغا: ميل لاقو لطخالا ر َث مهدشنأو ا ا

 أ يخ نم هيف تنك ايف كيفد نحن !راقق دب رب اع مهربخأف ةبغر كبش ىلا عجرياف

 8 اعأ أو>بصمث ليمامهسو ةفاصرلا ةلبق يف يعو لالا نم ةبؤر دعب نيهد اوقرطف 0 هو

 ا |و عواتف اللب باغت ين ؛ ىلع اوراغأف اغت 0

 ا افأ تغمس 1 لاَقُف اهوانق 5 لماح ريغ تناك نمو اللءاح تناك نم ءاسنلا ن

 أ | ناجم مؤنو بو>رلا ةيحاح موي ًاضيأ هل لاقيو رمثبلا مون وهف ليلا فاححلا دعص 1
 هللاقب ا ةليالا كالت يالصو بودرلاب هبال حطولس || 0 وهو رشدلا بنح لا لح

 00-- ْ هل ريرح كوقي كلذ ىنف ثايغ وب

 الاب تاوشنلا كل تمعن الف *# ثاغ ل يل



 ( هانا )

 هنا ركذف ا ةهسد ”ةءامع هبلعو 5 يف لطخالا عثوو ةصاخ هريخ + ةيش تن رمح لاق

 كلذ يقرافص نا لاقف هوقلطأف م هدنع نم“ دنع

 ع موق مها نتن ال « هسفشن ديعتلا الإ جم هر

 ىوههءابعا وفر ءولوادمتو © مولع ءاعلا قربت هءاشنو

 هلعف دعب بره فاحجلا نإ مْ نويوطت رقع 0 هيلا ندعصف ىلاف الماح تناك نم يداني لعحو

 فاحملاهيلعركف بردلا نود يات ااماه نب ةديبع فاحملا قحلف مورلا' ق 52 هبامسأ هنع قرفو ||

 كلذ يف لاقو مورلا يف انمز 6-5 مواتقو هباحصأ مهو همزهف

 شارالا ءامد يف موي درولا نم * ىضغهدقوينودرطتينودرطتناف

 مدالصلا تاب رمل ضس ربامالظط # تسانى يح - مشا ركرذ ندل

 لع اال تاون ليقف 0 الف هنمؤين نأ يف ةيسيقلا هتلكو كاملا دع نضع كل يتح

 فاحاملاهل لاقف لطذالا هم 2 كلملا ديع ىلع مدق اءاف ل فاق هئماق مورلاب ةماقم لاط كا 3 ا

 مثال كل ينمال له مأ لتقلا ىلع * ىنتضذحذإ ىن له كلام أ
 مزاح نآرح لمف ام ءاعتضضح يتلا ىف كدتعطا يفإ كلام أ

 ملاع دج اغولا بطل ىلاو * باك 2 حءدب ناف

 ريرح هيف لاقو ءوس خيش هللاو كارأ هل لاق لطخالا نأ اومعزذ بيبح نبالاق

 لحد رولاو كملا كاذب تدرأ  هضحم موي فاحيملاو كاف
 لبود لذلا نم ىكساعا الا # هعمد هللا قري ال لبود ىب

 07 ةلحد 1 يت> ةلجدب # مهؤامد روك يلتقلا تلازامو

 ينع كلذ بهذ مث ريغص ىص اناو 3 النود يأ يف ة.س ام هللاو هللا هنعل ريرخ ام لطخالا:ءلاقف

 لطخالا لاقت ترك ال

 لوعملاو يكتشملا اهنم هللا ىلإ # ةعقو رشبلاب فاحجلا عقوا دقل

 لصوب لازي ال فيعض لي>و * ةمذ لابام ناورم ينب لئاسف

 لح رمودأ رتسم شي رق نع ءنكي « انكلع نار اهريغت الاف

 اهرتغ تلقواثإ لوا لاق رانلا ىلا لاق ةنارصنلا نان نا 2 اذه هدشنأ نيح كلما دبع لاقف
 ءامدلا لمفكلملا دبع نب ديلولا رماف رمالا مكحي مل مطاح ىلع مهكرت نا هنا كلملا دبع يارو لاق

 ديلولا ىدأف هلةب ومع اهايادمز 0 رشبلا يلةفاحجلا نءضو 0 نسق نيب كلذ لبق 58 3| | 5

 لأسفنزاوه نم هنال لمحام هلأسي قارعلاب جاجحلاب قدلف لمحامفاحيلا دنع نكي ملو تالاملا ||| '
 ةعفنم لع كل ردقأال ىلا لاذ هب هتحاح بصعق ةحراخ نبا 0 نلف هعْت دال لع نذل 1

 غلب املف تدك أوأ تحمل كربغ اهءزلاال هللاو ال لاقف كل 5 نأ ىبأو كناكم ريمالا ملعدق 0

 نذاف يبأدقهنافدسي ؤتىذلا تأ نوكت نأ كياع امو لاق كالذهغلب 0 ىس يدن :ءلام لاق جاجحلا كلذ

 نباونيقارعلا ريما د كب اناديدقو نزاوه ديس تنألاق كلابأال انباخ ىنتدبعأ لاق ه 1 املف هل

 0ع يدا تا يناطلا 2000



 ١)لذ (

 لآ دهسا لاققرتع ةناخ ىلا اهدسب كبامو مهرد فلاي هس لك يف كتلامسو نمتيرفلا مظع

 هلأ ملا ةي ةيقنلا اوداوواطعأف , هاعلا اهفصن كالف تقدص اذاف هللار وونن ت رظن كناو كقفو ى اع هللأ

 فوحلا اوسلدق هعم اودوش نيذلا ةخيشملايف جرن هل نذأف ج 55 يفذذأتساو كلذدعب فاححلا

 00 ةئيدملا 0 املق هيل - يابا ب اواعجو 8 رخعأ مهونأ اودبأو اومر ا

 .ىلع 53 فاحملا ت و ا ع نادل لاقف 1 1 8 يررغغا بلاوي وهو هن 5 لا

 لاقف كلذ لوقيوهو مالسلاهيلع بلاط ىنأ نب ىلعزبدمم هع.و تكف فاحيلااناف لاق لوقلا اذه
 / لاقَد رصبلاب فاحيملاداوم ناك هربخ ف ةب ةدش 2 رمع لاق كسذ ع نم أ هللا وذعن . كطونق هللا دبعاي

 , كم ع 8 ةنواضإا هريذ يف ا لاق كباتكلا ُْق يعم فاحجلا ناك يود: || قحسأ ب هللا دع

 هذه كتوزغ يف تلقام ضعب يندشنأ كلملادبع هل لاقف ائاَق ث ءاف فوص ة.>يف هيلع لخد كلملا

 هلوق ا كنتردحفو

 ريصل نه ل 5 انعزد > اذاو نب ساعو ناعطال ماس تربص

 هدكل م ريص) نم 0 8 20 نأ رص 3 ديع هل لاَقف

 اورحضي م اولع اذاو اقللا مول * اورخش اولعا اذا نيذلا ن

 تندح ةكم حتف مويتفصوأك منت 5 يناتر د نب نايفسيفأن 3 ىنأ ينثدح تقدص كلملادبع لاَقف

 ٌْ نع 114 ب ريب زلا نع بديش نهللا دمع نع عنكو ) نزحاو ( راكب رييزلا نع ىتثمدلا نع

 أ كلملا دبع دنع بلا نجحنا ناوصصنب زيزءلادم ء نإ رم نع هب ا َنِع دان راايبأ ا نعرلاد 9

 دشش هساح يف رضاح لطخالاو اموب ناوص نبا

 صاعو ملس نم تبيصأ ىلتقي * رئاث وه له فاحملا لئاسالأ
 هللاق كلذول لاقال 0 ا 0 هحوىفهبحو ض.قتف لاق

  لطخالا 35 ف 0 م هادي هيرمان 0 ةينارصتل نبااي كنا تن:ظلاق مث

 ْ لعجف لاق امنا هم فرج ن رق ناظش هنم ىف ا اذه لاقهنم كراح انأ كللادع هللاقت مح ىد

 / لطخالا لوق اخاف لاق كديع كلملا ديع

 صماعو ميلس نم تيرحأ لق # رئاث وه له فاححلا لئاس الأ

 قريدعأ ىف كلذ ف ك فيشلا ناكو نجلا بابحلا نب ريم باغت وئب هنف تلتف ىذلا مون لا يفعل هاف

 ض1 | نع .ةدينع يبأ نع بح نب دم نع ى صاب ::دح لاق شفخ الا ناماس نب ىلع هيأ

 ١ 0 قرط ا: ءادشا ذه عئاقولا نم مهب نام 1 سا ا ساق نأ لضفملا نع ء يبا عالا نيا

 7 1 1 تقثاوطابلاتباجوهلوح اموذانوتلاب ةعماج ركب نشل وج 50 نورواغتي اوناكف طهار 0

 1 ا تأبلفركب تدشحو طسافق نب رغلا نم: مهفالحا عمت 5 مج نب كنا اهموطعب عيبمجتو , تاغث

 ةري زاب اودب .: 0 تاكو مهددعردق ىلع موف جلا
 : 1 ةرضاح تناكوةفاوكلاب ليلقالا اهل ةرضاحال



 ىلا باغ تلسرأو بلغت برخ لبق ةعاضق مهقرافف رطل ةعانقو سيبتل ةريوإلا

 هنآ ٍق ا امم ر هع رصتتساو و ذأ ّق ليام نب بيعش مهانأف ناحرذإب مهو 77

 لاقؤ دحسأ

 ايداملا قاعمسشت له 0 نءو # اعده ميك ن كب ل أ

 «  ايلاوملا نيت افافلأ .للتتو « ككاو كا 0 ذماملعت 1

 : ايدابو نيرضاح يندأ برق مهو #* مهتاكم نوحاعت دق مكموق ىلا 1

 نبا هللادع 6 070 نب صاع 5 ثارثلا 3 رشحملا لئاو نب ركب هوو ن» كلذ رضح نع ناكو ا 0

 يبا ينب نم ريثك عمج 2 مهانأف ةريزملاب نابيش تاداس نم ناكو نابيش نب لهذ نب ةعيبر يبا || ٠

 ريغتمو ذرهدلاف انمع ىنب * لثاو نب ركب ءانلاب زحتحم ناف

 رسدشحمملا رع ء ان نهصنقنف نإ ىتالن فوس 1 ءاملا ا فودبف

 رانثلا موياودهشفريثك عمج ف هي مشاه نب ورم ينك ٠ نيصحلا ني كلام نب مامز مهانأو

 نامعتلان ة ةصهرو نايظ نب دايز نب هلل دع لئاونب 1 نم قار ند مهانأ نءيف ناكو لتقف

 ديبع يخأدايز نإ نابأ عريب زلانبأ بعصلا لماخم كالذين ماهمني دسا ب نه دلاخ نب ديوس نبا

 اع املق تك باغلت تءمح و يعل هللا ديبع ةقرف تناك تحلا اذه ىفو هلتقف ا نب هللا ١

 مهطبتسإ لاق هباحأ هْنَع اطرأو باغ ضي ند --- ند 32

 لابخلاك ةعسبر نءىلو>.و * بالك تلذ>دقو مهدانأ

 لاهنلا بيعاصملاك رصعيو 6 ميلس ينب يحب ميلتاقأ
 ىلامو ىلها نهتءمحامو * يموقرانرثلا سرا وفل أدف

 ناك ريغرضعأ تقراند 2 لانو تتاح نق ماا
 ناجرلا -ودعوأ لايامارب © ودا راتزلا سب راواددا

 موي لاتقال اودهاشف ليحكلاو ننال نبأ ر نيب رائرتلا يلغتو نسق تتقن يلا هل ح

 ةيرق ىلع او ربعف ديدحلا يف سراف ىفلأ يف امدق نايباغتلا طاين نب ةبلمثو ليلم نب بيعش ناكو سلا
 ىلا نمش راح رات: ىلا: اهجوت مثل ولا نينو تيركت نيب ةلج د "ىطاش لعات اخ 4

 نوكيف نمو ةعا ىلا ريسن نا:ىارلا قاع مهلا انبي رس طاب نب ةيلعثل لاققف سق نحاود

 0 مع فرصنا مث 3 مه>اود ىلا ترظن يلا باغت ثدحال هللاو برعش لاقف د انلتاقم

 ينب دحاربوه نب ةلظنح باغت ىلعو سلا مول كلذو كلفت ىنبلئاق, ريمع هفاَدق هباضأ. نمسا

 هيلا لدع دق هناو 0 تيعش عئالط نا توغل ريم تاع نب م لدحر ءاحف مك 0 ا

 بيعش مهم دق نيذلا َدِجف هباعأ نءةعاجيف وه ىضمو ربوهنإ 9 قونكا هباوكأل ريمع لاقف'

 كءا 5 بتقاي ريمع لاقفديبعنب بتق هل لاَش ريهز نب بك يف نع لجو كويع مهلك مولتقف 3

 لئاقفرب وه نب ةلظنح ىلا يضف ابضش طاين نب ةيلعث قرافو هباحصأ ىف للم نب بيعش كانأ دق لاق
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 000 3 لو قد رسشلا تلد اق اديدع الاق اواتقا# بعشو ريع قتاق لقت ةنسقلا هم
 لوش وهو موقلالتاش لعحف دئموي بيعش ل>ر تعءطقو نوعمحأ

 مذجأوهو كتفي ١ فلانا رخو سبق تملع دق

 هرمس نم لاق البق .ري_ع ار اقلف اولَق ىح اولتاق مث مهباود اورقعف هباتصا لزن بيعش لتق اماف

 لول يعوا رح را دامو اعادت تامحو اذاوه اوف اريقع دعألا ىلا ناك نأ
 امجاف امي رك ناك امه الك # اهشا<اوبدناو اسايا اوعنا

 » اعقاب ابرض باغت ين هيو

 ا 1 لعب ساذتو لاثقلا لع. تمش بيمش لّدةم بلغت ينب غاب و هركسع ىلا ريمع فرصناو
 0000 اا دل بيش باكا نم تلفأ نمو انا تدضم ءانبالا دحأ روحتتح نب ريم نب نص

 ةادغ وات رج يراد فرخ هء ادف هل 0 ملت صف هأن ريذ انلاك نعء انأَف هنءم وص فا اهار

 ف تاذأ نه تاهو هاكاو رم لتتم زيجح اناثأ مويلا رخآ ناك املف ةعملا موب

 سس وص
 بارظلا قوف ترسسالاىفادتك بان سشارفلا نع ينح نإ

 ينارش غيسا الو اضوغ مقطا ا لإ يع ثيدح نم

 0 حام « نالا !ءرواعت ذإ ليجرشل

 اهلا رواك حراق هتحم * ءيرج ةاكلا نعطي سراف

 نأ 000 يف جر ةحرق يهو ررسلا هب دي فارا ا فريفلا نم هضو ع

 رعشللا # برظ اهدحاو راغصلا لابملاو زوشنلا بارظلاو ضرالا نم وتسم عضوم ىلعالا كربي

 0000007 0 | لر يدنكلا رارملا لك ! ردسي نب ورع نب ثرالا نب ب كيدعم وهو ءافلغل

 ' آ) و قحسانع رضنلا يرحم يف ةباسلاب لوأ ليقت ضيرغلل ءانغلاو لوالا بالكلا 000

 نإ 0 0 , دش هب هاب 7 2 موب ةصقو هلدقم ىف ِ 0 00 د١ 0

 ثيدح نم 0 008 ء 0 ل0 لاق هدم 0 3 0 نع ندمت نى 0 ا

 نبا ركل رك :ا ىلع ة ةهعمر تدبوذ كلملا فيعض ناك كلم | 1 00 كللم ذاق نا كول بالمكلا

 اهل ةياك هنآل نثر ملا اذ يحس اعإو هودار 507 4قع قشلا نب نامعنلا نب نثر لا ود وهو ءامسلا ءام

 ا للطلاق هدلو ىذأ ناكوممذ ر مدد رذنملا هنبا كرتو دايإ يف تاميتح مهنم اراه جرت ناتباؤذ

 ١ 00 اودش>ولئاو نإ: ركب ىلع كلف ا أرملا لك | رجح نك ور#< نإ تت ركاب اًواحف هناك ىلإ ةعربر

 روكا دع نأ ذاق ىأو قار د 00 ند 2 ب رعلا ةلاكأأم ىلع روظف كعم اولتاقف هل
 شخ

 اناو ينهض نم يح اكناو يسوق ريغ يف ينا ورم نإ ترد ىلع كا ردللا كلذ عار اماف

 0 0 ءأا هي تا را 00 مف ادنو ها هجوزو ةيلإ 0 كنلا 0-7

 هك



 (5ه1)

 ىلغت ىب يف ثرحلا نب ةملس راصو سبق يف ءافلغ وهو ثرحلا ن ف ركيدعم راصو بالا

 لاحرلا تشمو مهلك تقر فتوهيذب أ تتشن ث را كالهاملف ةائم ديز نب دعسو طساق نب رغلاو

 عوبجا هيحاصل مهم دحاو لك عمج يتح مالا شافتو موعم نيذلا ءايحالا نيب ةرواغملاتناكو مون

 عبس ىلع ة رضْلاو ةفوكلا نيد ايفوهوبالكلا اولزنف لئابقلاو مهكىنب نم هعم نمو ليبحرش راسف

 1 كاش نذلا مو علان هلأ يفو هكءم دف رغلاو لاغت ىف ْث را 0 ةحلط ليقأو ةماعلا ن ند لايل

 ا د ناكوبالكلا نوديرب كولملا عم ةونرك واكو اع املا نودستني مط مأيمو : ةقرود

 المش ف امسغم ءوسوبرحا تاع اهورذحو دساحتلاو داسفلاو را نع امو دق ةملسو

 كلذ يفرجح نب سيقلا ؤرمالاقف مهمايف ةجاجالاو عياتتلا ىلع اماقأو احربي ملو
 0 م ملف !1

 امرإ 0 دو نه _اهغ ءاك دع 0000 5

 عير يب 2 الزان ناكو مراد كَ عشاحي ن نايف اف دس ةكلس ل مح نمبالكلا درو نه ل ناكو

 نأ درع تك د ماس هلق نايفس نب 0 ةره مه هل نينب لثاو نب ر 9 تاتقف همال هنوخإ 4

 ' رع وهو نايفس لاو ناش نب لهذ نب ةعمبر

 نايفس 53 ةرهاب 3 نالحت درو درولاو نارخ فوحَفوملاو ن نالكش خيش خيشلا

 قدزرفلا لوب كلذ ينو

 ايالكلا درو يذلا نايف مسوو ديز نب (١)سدع مهم ويش 1

 ةيواعم نب ةنراح نب عبر رق نب نامعنلاهل لاقي مثجدبع نهلحر بلغت ىب ند ءاملا درو نم لو ْ

 هل سرف ىلع ناوذا را ملاو سود لطخالا يع وهو'سود 5 ثوغ ديعو مح كيع نا

 كا ب ةملس هةنعحلو حافسلا وهو ع مه قول ب باغت ياب فةعلس درو مْ فرعإ ناك هبو نورحلا هل لاقي

 لو وهو بيبح نب 0 كلام نب ةياسأنب مك نب ريهزنببمك نبا

 0-0 :ل هللا واجي # 0 انٌؤام بالمكلا نا

 ا ريصو فاذا يب نَء 0 0 كلكاوس وب تف 2 ل 0 0 -<ب بايزلاو م ور#و ةلظنح

 ند 2 كا ةةملس دام قدا ليللا مهشف اذا 0 مث ريع مودم نع بتاكلو رك لت

 2 نفع ع أورفف مف مك نإ فر ةلظنح ينب يف 1 58 ل 0 نم ةنام هلف

 دمصف بيح نب ركب نب مشج نب ريهز نب دعس نب ثايغنب كلامزب نامعتلانب مهع وهو شح

 هاذ زيحاف هنلا م 7 ” حعرلاب هئءطف هلو ن وانا ىءانلا م ءاوطو الا ا هيلا يهنأ أملف هوحن :

 هقدعاف ليس مدح رمش معم 00 اهوا 1 بايرلاو مك 0 ور“ ينبو ام ينبذا لاشو هيلا ءاقلاو 1

 سدع برعلا راسو ممت ىنب يف الا سّدع برعلا يف سيل رذنلا ونا نق 0
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 ركب نإ مج لادعو ن ةحش ةيتع نب جعب نب بييح نب ةبّتع نب بينح همسأو ةتتسلاوذ

 0 لاو ناكو هلجر نطلق هتكر ىلعةنبن بلاد ييرضف كيحوش قيفتلاق َةَدْئاَر نس هل تناكو

 يناتق ةنيئلاوذ لاقف لها مهو ب .اك يخأ تب ةءيبر نب ىدع تاب سات 8 همأل شنح ين

 لاق ةقوصاكللمأ 0 ا لاق هيشغاملف هياع نمش هل 1 منا هللا ىناتق شنح ل لاَقف لد>رلا

 هسرف نع هاقلأف هلوانن مث م هنع تعءروف جرسلاةفادر تاس نشنح و هنعطف يكلم ناك دق هنأ

 كانغ نب كلام نب بسمك نيباخإ د هللاَش هل مع نب |عم ةماس ىلاهب ثعف هر زمحاف هيلا لزنو

 | فرعو اذهنم نشأ حا هوي عنصاملاقف ًاقيفو ءاقلا هتبقلا تكول ةئلبدل لاقف هيي نيب هاقلأف

 || وخأ بركب دعم لاقف هنعيحتتف ل برعوت رهف هح ىلع عرملاو هه ةمادتا اج أى أ

 . ,بورااهذه عسي نع الزعم ةماللس بحاصناكو ليبح رش

 باوثلا ىلا ءىعال كلاف « الوسر سنح !بأ غابأ الأ
 بالكلا راجحأ نيب تق <! ط نانا حنا رمت

 بايرلا سساعح هو ه* ركب نب ؛مشج هل وح تعاد

 يناحي وأ( 1)كق دحر »سلع نب ايعالكام لت
 هل 0 شاح 7 لاقف

 (7)تاعددنص مويكيبأ ءامح * اويحتف يتعا نأ. راح

 0 د1 ىلإ كرأ ا فدتت ده ونه ءامتق ةردع تناكف

 |0007 11 لري ةافلني فورمملا برك د لاقو ثرحلا نب ةعلسل لوألا رعشلا نا لاقي

 1 تداوي
 بارظلا قوف سال يفاجتك * بانا شا ل

 ينارش خيسأ الو ىنيعأق * رالف يلا يك ثيدح نم

 6 ةل-ه رح ىلع س #* انلا اهمتك | فاعذلاك ةرم

 تانفو هللا ف مام« .رالا هرولمتشا كسحوش نم
 باحم ريغ تناو امثوع * دب ذا كتدهشولو يما نبااي

 بداكلا موب ءادعالا ءامد نم .« هابط .يرجم .ءاسكلا تكل
 ينايث زم وأ بحرلا غاب * يتح كئارو نه تنعاط مت

 )١( ظ ةاتا واح ايام || جا رخاك *مال أوناك ةعم رس مدي وهو ثلاننيتيبلا دعاو(؟) كودع يورو 0

 انت رتسم اريغصامالغ ترحل نبا ناك لاقتا اعيبلص موي هنأ ءامح ناك ؟ نع التلك ماشه لاق 000

  0اعيح نيبيحلا هب جيفة تبق سوعو تاينس لع حاو نك يفي كيو ||

 ل اهو قاع لكئسأ يتح ناماب ينو لاق همن 0 يورد اذا 0 56

 و مولتقف زف م ءالاوهو ْ



 #  'بانذآلاب نيقتي مهليح * تلوو 3 ونب تران' موب

 بابرلا برو مر كيو. * ىلا ديسا ىف ا مكححو .

 تانللا نينا رقفلا م 1 ا ا نأ

 (1)باذملاحضنكم رح ىلع ه# ىلا ةيبتكلا برضي سراف
 تازرغلا نولكك 0 همي : < .ءىرجل ةلكلا ندع خضرأف

 نانا نيب اًوللحو رع هلايع نود بت نب ةانم ديز نب دعس ونب تماق ليبحرس لتقامو لاق
 | نب ثركعا نب ةنحش نب فوع مم» كلذ ىلو مينا مهموشب م هوتحلا يتَح مع اوعفدو مهدبو

 ؤسعا كلذ يف مهلع ىننأف هعم اوضمنو هطهر هيف هلد_ثحو سمك نب دعس نب فوع نب دراطع

 لاقف 0 مهحدمو رجح ني دقلا

 ةاردقلا مكناراح اوذقنتسامه هه مهود س مك ًاموق نأ الأ

 ناوفص دعا رطا موييف ةعشاو < ظفر 00 لم نمو ريوع

 ةلروط ةفورععم ةديصق يهو

 كتمروص
 ايواسملا يد طخعسلا نيع نكلو * ةليلك بيع لك نع اضرلا نيعو

 * ايلاخأ ال ينناذ تضع نافب « ةجاح ىل نكت مام يخأ تنأو
 سايعلا نباهللا دينع نب هللا دنع نب نيسحلل هلوقي ىرفمعملا هللا دع نب ةيواعم نب هللا دبعل رعشلا

 جراومآ نع رفعج ينأ هز نع: يد لاب ركل ايف جروم 10 يرجزلا|صصخ را اذكه

 ناكو نا 2 ىحدق هل لا, هل قيدص يف رعشلا 5 لاق ةيواعم نب هللا ديع نأ | :حييحتصلا وشنو

 رعشلا لواو هيلع بتع دق

 *اانلادي قح صيحقلا هفثكف #* افلم 1 ناك امصق تأ 9

 ائانثالا تاحاخلا ىف كنولب # ام دعب كنبو ينببام داز الف

 هريغو سدنعلا ىنا ةباور نه بيرعل لوالا ليقثلا هفو ىطسولا» لمر نورمع نب نانبل ءانغلاو

 فائم دنع نب مشاه نب ناظملا دنع نب لااط ينأ ن' رفع> نب هللا دع نب ةيواعم نب هللا دبع و

 ظ نب سرفع نب نارهس نب هللا سهو نب رشب نب كلامزب ديز نب ةيرواعم نب صاع نب ةعيبر نب صاع | ّْ

 ب ةفادق كب كلامنب مث 0 لّقعم 3 سمت تنب ع ا رفعح يفب واسو رفعج تب هللا كيع أد[

 0 را هذه سرح نم أع ا فوع تذب ده اههأو راعأ نب مح نب ةعامج وهو لبقا | ا

 0 سايعلاو 2 ىلعو م هللا ىلد هللأ لوسر اهؤاحأ ءامجحأ سانا | 1

١ 

1 

 ّْ 0 )١( بالملاىورو ٠
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 ةنومم تائب عبرأ اط ناك هنا اهئاحأ ن , م هنلع هللا 16 هللا لوسر راص اماو مع ىللاعت هللا

 امنبو ةزم ةحوز ىماسو هتنب مأو سايعلا هوو لدفاع و كو هيلع هللا يلد هللا لوسر ةحوز

 | اهيلعفاخ مثيلاط يبأ نب رفدج دنع تناك نه.أل نوحأ سيمع تنب ءامدأو ثركلا تائب نهو
 ارو نوعض- نم تدلوو مالسلا هيلع بلاط 0 ىلع اماع فاخ مثهنع ىلاعت هللا ىضر 2

 دعسنب دمع نإ دمحأ كلذب ينثدح تانم وه م نط ملدو هياع هللا ىلد هللا لوسر لاق يئاوالا

 | نب دواد انثدح لاق يورفلا ىمومنب دن نوره انثدح لاقيولللا نسملانب ىك يح ىنثدح لاق

 يضر ع نبا نع كك ةقع ن مهاربا نع يدرواردلا زيزعلا دبع 000 لاق هللا دبع

 لضفلا مأو ةنوميه تانم"وملا تاوخالا ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق الع 1 هللا
 نب نسحلا انثدح لاق يبي ىنثدح لاق دمحا ( ينثدح ) نبمال ٍنومحأ س اع كرب ءامماو ىملسو

 ةلظنح نع دلاخ نب بيعش 4< نع ىلحبلا ءالعلانب 1 يربح لاق قازرلا دبع ىنثدح لَ 0

 ىلع سو هيلع هللا ىلص ىبالا لذد لاق سابع نبأ نع هد> نع هب 1 نع را نب رمش نبا

 1-01 تااقف اذه ن 8 رتسلا ءارو نم الاخ 6 ب ينب ةلبل مالسلا اميللع ”ىلعو ةمطاف
 7١ | نمامل دال انب ةليل ةأرلا ناف هللا لوسراي كتنب سرح يتلا انآ مأ تلاق سيبع تنب
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهبلا كلذب ل 0 اهم ابيرق ن روكت

 ناطيشلا نم كلامه نعو كنيع نعو كفلخ نمو كيدي نيب نه كس رم نأ "ل لاس يفلاذ

 00 ىور امث ةتع يورو سو هن هيلع هللا يلص هللا لوسر هللا ههحر رفعح نب هللا د دنع كردأ دقو

 لاق دن , دمحم انثدح الاق دحللا نب دمحنب راو يخاءلا بيعش نب دم نب دماح هشدحام

 آ9 ١١ ]نو هيلع هللا لص ىلا ثيأر لاق رفمج نب هللا دبع نع هي 50 نع دمس نب مهاربا ينادح
 ا( اندج لاق نسحلا نب يحب انثدح لاق ديعس نإ دش نيد (اندح ) تطراب حلا

 هللا يلد ي لا الاف ناماس 0 :"نايكو 0 2 لوح لاق قازرلا ديع انثدح لاق بيش

 7” | لاق 0 عئصتام لاقف ناييصلاا بعأ نم نيط نم 0 عئنصل وهو رفعت ن نب هللأ هع 2 هيلع

 5 : يف هل كراب موللا ملسو هب هلع هللا يلد ي : لاقف هلك اذ انطر هب 0 لاق هن عئصتام لاق هد

 7 1| الاق يسوطلاو ءالعلا ىلا نب 0 0 حير الإ ايش ىرتشاام لاب ناكف هنيع ةقفص

 ١ اوه 0مل نأ تعص#: نإ هللا دنع يدح نع سىءصم ىع قادخ لأق راكب نب ريبزلا ا

 00 ا رطل راعتساف زج تاطقم هيلعو رقعح ني هللا دبعدي رق هبات ةدراب ةادغ يف قيقعلا
 ْ : ش : لاَقف هنلا ماقمت ايو

 .رفعج انا مالسلا كيلع #* هتهحاو نيح هل لوقا

 لاقف مالسلا كيلعو لاقف
 03 يد! اهديلاوو + باغدنم بديلا تناف

 كتف ريو هلع 3 يلص هللا لوسر كاذّللا ودعاي تبذك لاقف
 0 نمز ينطع دقو * تقل دق ينايث ىذهف



 عيبرلا نب لضفلا نع 2 هش دش قاتلا تدسلا 3 ىمح لاق ريب را لاقهباس هاطعأف ىلايش كاهلاق

 لاق نسملا نبى انرجالاف دعتو دعو دحا ( ف2 ) فأن ىتبب امو ينأ نع 0-1

 كالدنام ان دنعام يبا ىعااي لقفالأف ةندملاب مس ولا مانأ م ا ناو ىعافاو ل نأيف 7 َ :

 هنا حاول و كك 0 اس دق هن اذاف فخ ن هللا ديع باب ىبارعالا يأف ر ةم> نبا كيلع ا 1

 كلوش ىلا ىعالا ًاعنأو 0 ه هللا دبع .ج رخف قاعم فيسو اهعاتم اهياع بايلاب

 روهط قملشمللا ممالص 2 ةور تدب ل نو ٠ رفعجوبأ

 _ نحلعاف ىل>رل سلو 2 اولحارت 2 ح1اناار لا

 ره كيدي يفام ىلع تن 1 د هلا ريمآلا ند رفعح أ نأ

 1 و وع

 ريصت ثديح دحملا 00 كيلا # اهتم صف مشاه نم ؤ صا تنأو 3

 فلأب هتذخأ يناف فيسلا نع عدخم نأ كاياو اهيلع امب ةلحارلا كنودف لقثلا راس ينا عاب لاقف 1
 لوم ينارعالا ًاشنأف رائد 3
 هرئاشم طابس زاوم نع * هادف يش هللا دنع ىنايح ل

 و 1 ل اوال تاع هادم 1| ءام نه ا ا

 هرئاط رشبلاو نعلب هل يرجي * رفمجن الاون وجربي رصالكو 1
 هروا# نيحراحا هم كح #* ادلاوو اسفن هللأ قاخ ريخايف

 هرذاك وه: نك افرع رك اشامو # رفح نباينيايلوأ اع نا 1
 ىلا سعاش ءاح لاق ناس ارخ مك يب نم خيش ينثدح لاق ل>ر نع ى“ نب 0 ( ينثدحو) 3

 ءدشن اف رفعح نب هللا دبع :

 هعارد را نم يناسك * مالا يف رفعح ابا تبا و

 هعمل اي لوتس لاقف: < 0 يحاس لاك 0 3
 هعاش ىهدلا هفك نهو * ىرفمحلادجاملا اكويكم

 هعاطلاو عمسلا كل لاقف * يندمتال دو>ال لاق نءو

 ىلا تهدلاب ةحودلا ]ىف قر وانك هل لاق مث زخلا يتعارد هبلا عقدا همالغل هللا دبع لاقف |[

 مانلايف ةيحلا هذه يرأ لعل. 08 ةءافغا ىنغأ ينءد يأ سعاشإا هل لاف رائد ا اهتيريشا

 عمسو تأ نبالاق ى 2# لاق لاق دما ( انثدح 2 يش كول .-ح هيلا عقدا مالغاي لاقو هنم كدعضف

 يل رفعح نبااي علي #* للاهمح بلاط ىبانيرفعج نب 1 ديع يف يباع ١| رارضن خامشلا لوق:

 يملا قرط فيض راحو 23 يأ اذاقراط ا أو 2

 5 نه فرط د نأ #2 يهشإ اثيدحو اداز فدا

 يسوألا ةبأ رعل لوش و رفعح نبال لوقلا اذه لعل كوشي خامشلل بدععلا فاد نبا لاو

 * نيعلاب ةبارع اهاقان' 23 دل تدفَر ةبار قي د

 لوب نسحلا نب : هللا دبع ناكو نسحلا ف يد لاق ةب ا نع نم ادع قد ناك رفعح كب هللا دنع
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 "ات ١ ١ ١

 ! دا ( 0 ) رفم> نب هللا دبع ءاطع 0 نأ ىلا ضف نم ميك نوب اكري ةئيدملا غلا ناك

 لاق نيريس نبا نع ماشع ن ءنوره نب د ىنثدح لاق ديبع وبأ يت *دح لاق ىحي ىنثدح لاق

 أ أف نمثلا كاظعأو كنم هليق رفع> نب 5 ولدل ليقف هيلع ددكف ةنيدملا ىلا لحجر باح

 ا ا 0 سانلا 0 اماف اونهتنا سانال لاقف نتف هب سمأ م هل طسو هراضحاب 0 هعح نبا

 !"ومَتلا ينطعا هللا ديعل لاق مل 6 هع يف لع لحدا را ١ لاق مي نيا كءادق تاعح لاق

 ا يَ“ 4 ينادح لكدعا 2 هل سماق مهرد فالا ير 0 و لاقف

 هيف دازو هول ي همصالا نع ديعس نب نسخ ىلهايلا دم ا انثدح لاق زيزعلا دنع نبا ينأدحو

 قرطاف يركس نمت لاقفهيلع ادغف ن.كاهئيلطال طع اذخا لقعي امو اذه ىرديام لحرلا لاق

 00 كل تاقدق لجرلا لاقف اهايا هاطعاف مهرد كفال ا! ةحارأ هذا مالغاي لاق مث اي ” الم هللا دلع

 ار يركس نمت هللا كحاضأ لاقف هيلع ادقف نمثلاب هئيلطال ىطعأ م اذخأ لقع ال ليغرلا

 0 0 نبا هللاق 3 ىلو اماذ مهرد فال[ ةعبرأ هنلا عقدا لاقف 1 هَ ّ عفرمل اي انلم هللا

 4 1 اردو )هلعف نم بحمي وهو لجحرلا فرصناف مهرد ا رشح ا ماع هذه يا ىعااي

 1 هيلعادغ مث مث رفعج 00 دبع نم ةلحار عاب امبا سعا نأ ةديبع 89 عاذامد نع قدسألا ند

 ْ هيف لاقف هيف دازو هلبق يذلا لث» ريخلا يف 00 امثال هدواع مث هلدبب سماق اه ىضتقاف'

 عدت ري شي رق نم اورطمتساف * هلأست نيا ىف ئدتحلا يف ريخال

 1 عرولاولقملايفاووهوهدوح نم # اهلب هترواح ذا هيف لاخم .

 |0000 لا اثثدح لاق ىسوطلاو هالعلا قأ نب يرحل ينربخأ تابقرلا" سبق نبال :ئوري رعشلا اذهو
 ]| ىلا اموب حارف رفعج نإ هللا دبع افج ةفالخلا كلما دبع ىلو امللاق نانع نب بعصم ىنثدح لاق

 || ينوتق كيلاينضبقاف يضقنادق كلذ ناك ناف اهيلع تيرج ةداع ينتدوع كنا مهللا لوقي وهو ةعمجا
 3 ١ فاححلا ماع وهو نينا ةنس يف ةئس نيعيس نبأ وهو هللا دلع يفوت ى# لاق يرخالا ةعمجا يف

 1 3 1 نابأ ذ ذئموي ةئيدملا ىلع ىلاولا ناكو ةلو ا اه لع لب الاب بهذ الل فتاح 2 ناك كك

 : ىع ان ري لاقدم نب دما ( اد ) هيلعىبص يذلا وهو ناوىم نب كلما دبع ةفالخ يف نا

 0 نب مهاربا نب دمحا ينربخأ لاق مركم نب دم ينريخأ لاق دحم نب نيسملا انئدح لاق
 5 ]أ مواكةنيدلا ليغلا هدهش رفعج نب هللا دنع 0 امل لاقىرفمملا نع ىحمصالاينربخأ لاقدواد نءا

 )00 ًاريعتسم هتياراالا اح>يذ ىلا رظنم اف ءافعضلا ًاجلمو نيك اسملايوأم رفمج نب هللادبع ناكاماو

 : ا ' كمح رلاقف ربقلا ريفش ىلع فةوفنامع نب ورمي ماق هنقد نم اوغرف اءاف عزلاو عاطا ا دق

 | |1١ قيبامف تنكدنلو ًابلاقل ةببرلا لهالو اضغبلل رسشللا :لهالو الصاول كتحرل تنك نا نفمج نبا اب هللا

 0 ينعالا لاق اك كنيبو
 واقل كا تع ىج دوا نم ه يكسو نب 0

 ا تيصأ ماه تناك نيل هللاو ايح ثعبن مونو تم موبو الجر تنك موبو تدلو موي هللا كلم رف

 ا لأ قدشالا صاعلا نب ديعسنب ورم ماقف كالثم كدعب ىريذأ ن انا ف فلكدع | ملك اشي رقت مع دقل كب



 د يس ا بوه اا ندع
 5 و

0050 00000 

 رفعح ناب كب 8 ىلخا ن ءاكام 5 هيلاو ا ملع ن نهو ضرالا 0 يذلا هللا الأ هلاال. لاقف

 000 هللاو ناك كيلع تعم دل ل ىلع ةما يضع تناك ول هللاو كدعب حبصأ و 3 امو

 4ةه6س ا|ىعصالا تسي و لفوت نإ ةريغمال نإ تك وف ا غء ادوو 2 بوثشم ريغ ' |

 لاةف4 مو تسرح هللاو 00 ةمطاق افا ثنا ا بوشو دولا ع 0 ني ور« اب لاَقف

 كح كما كوبأ تامو ا تمول هللاو 2! تنل 0 مع ةلطحا نأ تدرأ م 1 كالعر ىلع ظ

 أمه ا نا 5 سان || أههعوس نأ الا وهاف ب . كل 7 2 7 تا اع 0 0 الو

 مذ تام قل رفح 0 هللا ديع ةلع ْق تايقرلا سيق كر هللا كيع لاقو ىد ) 7 ( اوفرصناو :

 عالضالا انت مومه نم * عاجوالا هفشت ىلق تاب
 عاربي ٌتعوشس ع ىلقف 6م »* وناعم هته وس ثيردح نم

 عاجوالاهسفنب تناك سالسسلا هاته ؟ 14 اناناخا

 عارسلا ايانملا سقت كرد د أعل رمس حار مث 6 لاقام لاق

 عادصلا تدنع ىذلابال كب »+ ليقن وهو عادصلا وكشي لاق

 ىعتت كلانا ال ءامسا نبا

 ||ناخن نم دمك انشاخ
 2 هش سلخ ةءش د كك كلذ لك سال 0

 عاش و يذق هل دامك * الا ءالخالا كدعب دجأ م ١

 عافي || ناكملا هباثطأ لم

 عاضولا ماكالا رمد اذا هدفي ةوءالاو دما ينم

 #« عافت كلاهريغ 00--

 فائم دنع توس ن م هب

 وعام مب حرم صج نرحب د ح صتصسلل ا دج جسم مح تس مح صمم

 عابكلاجتس يد نم هلان مك 0
 اهوامهبف ينغيناتدبر فعح نإ هللا دمع يف سدق نا هلاقيدلا ر حلا 0

 عاج وألا هفتب تاكد نالفسلا وا انه 112 ا[!

 عادصلا ت ركذ يذلا ال كب » ليش وهو عادصلا و كش لاق

 اذه غاص ةناب ن ورم نالاق.ؤ قحسا بهذم ىلع يطس ولاب لولا ل تق فم فخ ةنان نن ورم هانغ ا

 فال م ل ساف لاق هاكسشنأ عادصوهتلاب ةلعبقعإ قاولا هب ينَعو رح ءشلا ذه يف نحللا
 ميسصتلا ل امستج ل  حسل هل

 هلدم هان داو قف 055 ملو شارف تالاحر ند ناكو دلو م رع نسا كيع نب ةيواعق أو ممهردلا ْ ١

 نم رلاد ,عىلأ نع ينئادملاز عازار 2 ثرحلا نبدأ انيدحل لاق يديزيلا ساي لا نا اند ظ

 رب اة واعم فرىعو كلذب ريشدلا هاناق ا 3 ها رفعح 0 هللا دع نب واع يثرقلا |

 ينئادملا لاق 4 هرمنا يذال 700 ااا لاملا هاطعاف لعفف مهردفاأةنام كالو ٌةبوأعمدمس كاف

 ريغ موف 28 م اوفا اريخ م رعو لح هللأ درب نأ لوقيوهدلو بدؤي الر فءح نب هللاديعناكو

 امدح لاق تايزلا كالملا دنع 0 دي نب نومه ايده لاق عكو فاؤ نب 02 ينريخا ) ةيواعم ْ
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 ماوعلانب ريبزلا 0 دلاخ 3/ يدوم ب هللا درع نب دم ينادحو نورهلاق هنأ نع قحسا 6 داجح

 ْ ةيواعم ناك اولاق ةسدنع 3 نءم 5 دمعودعح نب ميهارباو ىديعسلا مكحلا 0 ور# ينادح لاق :

 ا رامد نيس داو هدب تقاضدقو امون هع ا ةمىه نب دوع دق رفع نب هللا ديع نبا

 اندنءامو ة هّقض اند ل ةبرادال لاَ 8 اضيأ هدق هلأس هلحعدم اهب 0 ةعقر 4 راع م هيلا عرف |

 أمف | و ةعقرلا ل ا و كلذبهّتيراح تدوحر 0 ةفاكبه انني شل 1

 رحقلا ءوض حبني كك هاك ملا ريغ كتضدتو يناف !

 رحم لا بنج 6 ِ 1 #23 بأ وثلاك دل و- راكت> م

 نم اهعفد اما اوال تلاقدحتا ام لعدق ك<واط لاقف ةيواعم ىلا اهتعفدفهي راحل عم ةعق رلاب ثعاو

 8 عفدي.ل هنأ معز ندا اللك لاقفوهيلا مب 0 هيلااه .ءف داق ريناندلا هذه ىذشن لاق ىدب ا هدب

 يعج لاق بعصم ىهع ىف فا دح لاق ريب 5 انثدح لاق يسوطلاو ءالعلا يأن يم را ) ى' 53 ( 2 1

 ! 3 اًقيدص رفعح نب ا معن ةيواعم ناكولاق نإ فسيبأ نبا ةيوامعةيواعم هئأ رفعح نب هللا دع

 : | همس نعرفعج 0 قحسا نادم# ينثدحو ريدر لا لفة راك ديرب 42 ,| يمس هال .واعم نبا

 ا يفو هل هيلا قعوأو هنذأيف ناك افنش عزف 3 : وعم هنأ اعد ةاكولا م 1 رفعح نب هللاددع نأ دما

 ١ ققحدهيف 50 هنأ ندد لات> |يفونامافاط كلمؤأ 1 مل ىلا هللاقو هنم نسأ 00 نمهدلو

 نب هللا كب .عمأو امه ريغ الو مهردالو راثيدب مولع را و هدلو ناد ا داريا منرلاعا
 3 ا ةبواعم

- 
 ]| سانعىور دقو ةعيبر نب سابع تنبلاقيو ىاطملاددع نب ثرعا نب ةعيبر نبشانع تنب 1 | م

 1 نايتفنم هللاددع ناكوذئموب هعمتنت نم دع اوغو نيئح موي همم 00 و هيلع هللا يلص ين

 || نم هيلع لوو ةقدن زا يعرب ناك هنيد يف يهذملا دوت نكي 5 ارعشو ل 0

 ا عا لقا مْ دع لب ناوزج 2 0 ىف ةفا وكلاب جرح دق 0 مف هرخا ني فرم

 | ةرواعم | |أ رفء> نب هللا دنع ينكيو كا ذه هلتقف اسم نى هْذِح اق نانتارذ> ىلا 9 * ليلا يحاوت

 1 ةميه نبا لوق. |

 اينع اروصح+ هقلثال د # املا ةيواعم انا احدم بخا

 ا لاكردللا رج أذل امد 6 ايدج ع ا ربغ 1 لب
 (١)ايفقوهش نماظح ءاد ءالا مغرناوهدنع يل نا

 الم ةايحلا نم انتوا فاو 1 قد كفانا

 ايلع يحث ىدتلا اماذا ى * را ىفمدقتلا,قسلاذخأي
 * ايفولازبالنأ هوبا *# اعواوةوادعلادنعءافووذ

 نك اقول 0 رد اي هي منك ةتاصولاةدقع يعرف

 ايور جي الونم امدر * وادقف يولد ق-افءامسانبااي

 )١( ها ةماركلا نقلا نورخآ موق لاقو ىربغ ىلع ةرئال هدنع ىل نا لاقي ةرئا ايفق ٠



 ةديصقلا هذه لوو بالا كيع 26 تت را نب ةعمر 0 سايعلا تس و ا ضو 0 همأ ىفعل ٠

 اييص تسلف ايصلا بالط يف * ايوغلا دا اوفلاو سنا اع

 د نا نوره نع عكو هانربخاو يتيدملا بويا وبا ( 0 ) انل هزاحا امف ىلع نب ىح 2

 اال يبا نب رفء> نب هللا دنع ةمره نب حدم الاق هبا نع قحسا نب دامح نعشكالملا دع نا

 نع ذا ىف رع همدخ ضع يار ةمىه نبا لاق هبا ىلع ض»؛ ىلع موضحا ىاانلا دجوف 5

 ءال“وههللاو لعأم تاقف هب هيلع ىل نذ وئساو ريش كاذ تاق اهل 2 لع مهماع لاف هباس 0 نيذلا

 يتدرصق هدشنانأ الاىاف نكن انت يدتتساو هللا كذبعا تاق د كيلع ال لاق كباس ءامرغلا

 : اهف لوقا ىيل يل

 قلفتما اهضن ىوام كعسف © مشاهلا نمباقلا لح تال
 قاعتملا بك ارلاك الو اهلا * هباصا ىرعلاب ايف كت ملو

 قدرا يحيرالا كربالثمو # رفمج لثم واهللادبع لثم نش

 ةمره نبال لاقواحر>و امثراسف مم نينا اعدف نالفو نالف ليقف ءامرغلا نه ائهه نم لاهو

 هلوق اهنم هيف هحدم رات نمو ىحيلاقاريثك الام ينايطعاف لاق امهعبْنا

 قارملا ريغ وهلا ضوحب انبرش * اميرف ىماس مولا تاوتالاف
 قيريشساو بذر ا اهفتدرر و * اهاصوركذ يفت رذعادقفارعدف

 قبطملا نامزلا رسع نم كر * ةحدمع قطناف هللا د_ىل نكلو

 قرطافنالام ليللاىراسواومله * هتحدم ال نيندالل تاق 3 2

 قداخو رغيموقلا سما رعي ىتم # بري رومالا يف :نالا د35

 قاور ةيرح ىدلافد د # «وجوةرسأ يف قرر خاب

 قدك كايبلا قوف بنل هل انادهلد_ه ءاق امدذا را

 قي وتلا اين قباستإم ىدب# هرج نك لك لاس اكل نر
 هلوق ةيواعم نب 2 حدم ىلا ةيئايلا ةمره نبا ةديصق نم هيف ينخإا ع

 3 ثأر له هللا ك رع ع 2 ترجح

 اتعنامز نم شاعن م ردات الو ديلولا رذعي اما

 تقح نر امهف شيح ةيباور نمو هان ورم ةياور نم رصنبلاب المر حيلف امهف ىنغ 1

 دم نب ىلع انثدح لاق رامع.نء هللا دسع نب دوحأ هحورذ ىف ندسلاب ( ادعو رعبا لع

 نع .ةَميح يأ ن دمحأ هريذ ضعبب اه ندعو را ١ لاق ىسع همعو هبا نع قفوتلا

 باهشو ناظقيلا يبأ نعنئادملا ن عوار كا ثرحلا يدا نرد نبا لاقي ّزلأ بعدم

 جرفلا وبا لق ) 0 عيض الا نينا هب ينثدحو رامت ن أ لاق اهريغو هللا دبع نبا

 هريسغو ينئادملا خ نع ةزمح نب ىلع نب دمحم باك نم هريخ ضع اضيأ انأ تخسنو ( يناهصالا
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 ( هللا ديل ارئاز ةفوكلامدقةيواع» نب هللا د ةلاطالا ةهارك كلذ 2 هورك ذام يئاعم ع

 الأ نب ا نب نمّؤملا دع نإ قولا تن ةفوكلاب جوف هل ع زيزعلا دنع نب 1 نبا /

 ق ١> تناف جرذخا هل اولاقو فا ل ةنوكلا لها هح رذا ةيصعلا تمعقو اماف يس ءايرلا ىعلر

 : نبا ات ءاع جرخ دقو الا رمع نب هللا دبعهب رعشإ لف ةعاج هل تعمتجاو كريغ نم مالا ا

 | لصد ا نم اضرلا ىلا اعدو ةفوكلا رهظ ديلولا نب ديزي مايأ ف جرخ امئا هنا هريخ يف رامع

 مواكهعيابي لو .ةفوكلا لدن ضم هعيابو هيلا عيججاف ب د 5 نرحا فوصلاس لو 0 هيلع هللا

 | ليقف قرمثملا دالب وس راف دصقب هياع اوراماوتببا اذه 3 عع انروهمح لتقدق هش انيفام اولاقو
3 

 '0 || نع ةرزح نب ىلع نبدمع لاق ا سانعلا نب هللا ديعةعم جرخو ىجاولا نم اعومج 0 كلذ

 8 00 رقاب ربط قرمثملا هدصق لبق ةيواعم نبا نأ ةناوع نع م كلا نب دمحم نع خيبشيلأ نب ناماس
 ش ةفوكل لازهظ ىلا جرت رع نبهللا دنعدل لاقي صتانلا ديزيل لماغ دكه ةفوكلا لعو هسفن ىلا 55

 7-5 اناا ضاع نع يي ”اداانع ةزمحح نب ىلع نب دمج لاق اديدشالاتق ع نبا لتاقف ةركلا يلب مم ظ

 04 باحأ ن < لير ىلا سد اذه رمع نبا دا ز'ادملا نع ثرحلا نب دا ١ نع رامع نباهب نورا

 ةبواعم 1 كلذ غلبف هن زم سانا مزرم.و 4غ مرا نأ ىلع دعاو# 4ع هدعو نع ةيواعم نبا

  سانلا مزهناو ةزجح نبا مزما اوقتلا املف مكئاوم الف ةز> نا مزوا اذا لاقو هبا_كال هرك ذف

 لود 9و هددو لاش لعدفو ةيواعم نبا ريغ قب 0 كومو

 ديصينام شادخ يردي اف * شاد ىلع ءاظلا تق رش

 25 ا "11 نم يعاوناو فارطألا نم عج وسانال لوي لعجو اجنف امزهنم ههجو ىلو مث

 أوه ماقاو سرافو ناهصاو سهوقو ىرلاو مو ناذمهو ةرصيلاهامو ةفوكلا هامىلع بلغف ةدع يف

 7 2 ةرامالا راد لذدف 0 ينب يلوم ىسومنب برام سرافب ةعيبلاهل ذخا يذلاناكو لاق ناومصأب ظ

 ١ 2 .اوعيابف متهركو متيبحاام ىلعلاقف عيابن مالع اولاقف ةعيبلاب مهذخأف هيلا سانا اعمتجاو ءادرو لعنب

 ادمسا نإ دمحم نب هللا دنع نع ةزمخ نب ىلعن: دمم واف ةيواعم نب هللادبع بتكو كلذ ىلع

 مع ينأ ىلوم ديلولا نب رفمج نب دم نع نارمع نب زيزملا دبع نع هيبأ نع يرفمجلا
 000 | نماكراا ىلإ ال هش ىلا وعدي راضمالا ىلا تتك دن ؛واعم نب هنلادع لا سمح نب نك

 01 ىلع ايلع 1 زارشا لع هدي نخاو ردهم ا ل اغا كيستسا# لاك فو هيلعدللا ىلد

 | نب ىديعو روصتملاو حافسلا مهنم اعيمح مشاه ونب هتدصقو اهحاونو شال ا ءاعاو نانو

 |( نم هدصق نمش مهريغو ةيمأ ينب نم شارف هو>و هدصقو بءصم نع ةمثيخ يأ ' نبالاقو ىلع

 0 3 ا نش ناوص نب زيزعلا عنب ليهس نب رمعو كلما دبع نب ماشهنب ناملس 7 يب

 نب ناورم يلو يتتح اهماع باغ يتلا يحاونلا هذه ىف امقم لزي لف هلصو ةلص مهْنم دار 0

 00 |١ فرك اذأ ى يتح هيلا ا سل صاع هيلا جوف الا ناورم هل لاش يدلا| دهم

 ]| ىلع جرش د الو اولعفن ف هيلا جو را ىلع مهضحو ةءضأ ةيواحم نبا هل بدن ناهصأ نم

 أ ا املف رايس نب رصن اهع ىناو اهب ملم 3 رهظ دقو ناسار ل نيدصاق هنوذاو وه شهد



 539 بضغإ 20 1 0 1 نم جحيش ا 1 ىنادحو راع بأ 0 5

 5 9 هل لاَقف 8 هلأ د6 هم و 7 يذ ءاتلا ن 0 ىلع لإ قار طلا 0

 لعحو هك 4سد>و 500 د 207 0 سمينا ىلا 0-8 2 يل 5 "لو

 سيل لوقي ها هيلا عفرذ هراخا هيلا عفر ائيع هيلع
 ْ ىف ناسار> لهااي اكنم قبح ضرالا ىف

 هنع 0 7 يش َّق هوءحارأ لا ريدغ ند كروما دنلاقم هنلا م لستو لدحر || اذه مكنتعاط

 0 سل 6

 تلاقف مالا هيلع مدأ سما ىف هّتمحار يت> اذهب ىلاعت هللا نم مار لا ةكمالملا 0 هللاو

 | نبا هللا دبع هيلا ينك متن وملعت الام 0 يا مط لاق تح ءامدلا كفسيو أمف دس نم اف لسا

 دعب اماهيلعفالخالو نذالب هيدي ىف ريسالا سم سم يبا ىلا اهف لوق, يتلا ةروهشملا هتلاسر ةيواعم
 ْ بلطاو صاصقلا رك ذاف ةيراع عئانصاا ناو ةيعر عئادولا ناو عئانص يلومو عئادو عدوتسم كنا

 | تفلس أم قال كناف ادبأأ كاقل الام ناع ادغ كاقليام رثآو كبر هللا قئاو كيلق ركفالهمنو صالخلا

 دسفأدقلاق ماب يمر هباتك ًارقاملف لاق كلام 0 5 كاناو كح انسان وتفلخام قال ريغو

 هريس لن . ىضمأ مث انكلهال انمأ كلمو جرخ ولف ايد قسوم هكا لعار انياحصأ انيلع

 || ىربخأف ناورم ىلاهل.ط ةرابص نئاىلاةيأزر هوو تدان هيلاسد لب نورخا لاقو هلئقىف
 نعةدح نآر عن. زيزملا دعنا ىحين. ادمان دح لاقة. شنب رم انسدح لاق يت ءلا هللا دمع نب رم

 ديعلتاق وهوبازلا موبناوىم حلا ةريمهنب ةدعج نب ورم نز ديعس نع مسرلانلا ديع

 : كلاهسأر رب ءيح موب ةيواعم ن هلل دن عتب ناك يذلا ر هصمحلا باشلاوه هللة هع عر , هللا

 1 دا ينثدح) ارودقم 0 هللا نم !ناكوذن نو ينيب لاحم كلذلك ارامهيلتش تممهدتل هللاولاقف

 ةقدب راو ةَومحَنِ ةرامح ناك لاقي دعهمج ن 0-1 نع يف ونلا ينثدح لاق رامع نب هللا ديمع نبأ

 (١ فرع رخآ ميدن هلناكو ا اعد زناكو ىابانب عسرطع فرعي ميدي هلزاكو ةيواعم نب | هيت ةساف

 3 ةفالخا تضفا امر وسلا هلتقف عج رب متاماذافةلةبلاك نان الا ل وديناك هنالكلذب يمساعاو ىلقبلا

 ١ انورعم هللا نمؤيال ايرهد ناكو سبق هللا ةطرش يحاص هلزاكو هتصاخ ةنالثاا ءالؤه ناكفهيلا

 لاق ءار الف ةيواعم نبا لغ امويلخدختيت الإ[ دحأ اقل لف ليلا سن
 هطمش لع ىوملا ثيل #* ايش عن ناو اسف نا

 هطّوس قف كعل رشع ن ؛أو »+ ١) داشنمو 1 رظنم نع نإ ا

 لاَقؤ 300 5 لاَقؤ مدي طم ىلع لقأو

 0000 0 0 - اذإ ط رس 0

 ؤ لحرب كلذ لمعفهناو طاسلات 2 توع ف , -ح> هذع لفا خدنو ثدع وهو طاب دش هب رضل سم أف لخرلا

 هبرضو هيلا تفتتاي ملف 00 عز , ىذلا تنأ قيدنزاب كدا: هيلا تفلت الق ثبحادسلا لح

 | لات قى 4وع 00 لفول ىنادح لاق رامع ن نب هللا كينغ نإ دمحأ ( ينثدح ) تام يتح
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 صعق ناهصأب ة ةفرغ يفهدنع سلاج انو هل 0 نك نسف الف هللا قاح يدقأ راق نبأ ناك
 ينلا هدب مطقب سماذ ةفرغلا ىلع ناك نيزباردب قاعتف هب كلذ لعفف ل "لا ا يهرب ناب

 رظنم لاوحالا هذه عم ناكو تاق ضارالا ىلا خاب يح يوري ملفلا لو تمطقق اهب دكسمأ
 : لوقي يذلا و ممارعشو مشاه ينب

 هلحا نم فوت امعو *# هلهح نع باقلا عز الأ

 هلذعنعلذعلا وذرمصقاو # هماح ايصلا دعب لدبأف

 هلثم ىلع كاخأ مولث * يذلا عينصلا نيكرت الف
 هلعف يف لاقام فلاحي * 'يرما لوق كنيحعي الو

 هلضف نم هللا لس نكلو * لانسالام فرطلا عت الو

 هلك هقزر يف دمحو * ينخلا لاني لق. نم مكف

 يوعلا لعن دح 0 نيعم نب ىحي نع ةمثئنحخ نب 0 ع راما دل كسلا اديه اندعنأ

 ةيواعم نب هللا ديعل 001 هدشن |نيعمنإ 0 نأ 5-5 كك دما ن

 قرف ادبأ اهل روش را الع * .اهراقف كرمت نبه ترقق اذا
 ردا عس وتلا ىاالخأل 15 0 ينغلاذح ودنم صه دلا يف ينةاثنا و

 ىرثنه,ترفظنااموب رسسلاالو # ىنات وه اذا ىنيرزي رسعلاالف

 000 00 واتم نأ ةلوقر «اةلئلك سنع لك نع اضرلا نيعو # هلوق ىعأ هن ىذلا رعشلا اذهو
 3 هنيديف انوعطم بهذللا ؛ اه ني 83 لطلا دهن املا نسادع نب هلا دع نبا
 :١ ْ ينادح لاق ىلؤونلا ناكس ندع نير يأ *دح لاق يرهوجلا زيزءلا دبع ندحأ 0 (

 8 نب ساسعلا نب هللا دع نب هللا دبع نينيسحال اميدص: ةيواعم نإ ١' ناك لاق باشا ديزي نا مهاربإا

 كلذ ىلع ايفاصت اءأ سانلا لاقف ةقدنزااب ناي ,ةيواعم نبهللا دعو اذه نيسح ناكو بلطملا ديع

 ةيواعم ننهللا دنع هل لاف هلحأ ن ه ارحاهت ءايشالا نم يش امهدب لخدمت

 ايل ذب تحن في كلا مست ف اهيل: اخ ناك انسخ لو

 ايواس ١ فاس نكلو 3 0000 3 000

 اناخأال نا تنقيا تضرعناف # ةجاح ىل نكت ملام يح 5

 ى“ يدشنا لاق ةدقع نيديعس نيدمم نبدا هب ينريخا ام اق ةاجاعم ع نيسحلايفهلو

 باطملاديع نبسايعلا نبهللا دع نبنيسحلا يفهلوقيةيواعم نب هللا ديعأ نسحلا نا

 دس اك دولا رنا ه4 يي مااو ذولا ىتات
 َ رششبلا يذ ميدالا باتع نم# د ظارقملا غجادلا ل

 0 اضيا هل لاقو لاق

 56 : حالسلا ىاش لعم كفا نباو كءع نبا نا

 حاتإلا اعم نه-ىذ * ري سيلو ودعلا صق
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 حاقللا نانلا برش كله-ع نبا .ىذا نيسحلال

 حارقلاب غاوسي اذا ة * اهللا تحب اجشلاكلب
 حال كاحلب نا بيغلاب »* هعاويسا لازال ند

 -- انثدح لاق كيعس ب دع 0 دحأ يدعو ريد ءأا انما الاق ىسوطلاو يم رحلا ) 5 (

 9 دبع هد يم ةيواعم نب هللا دبع نانو < نب دمحم ينادح لاق ريبزاا انةدح لاق نسما نبا

 ةيواعم ٠ نب هلل كنيع لاف هايأ هاقسف زول قيوس هل ضان ا شطع دقو أرب هدنعر زم 2

 باضرلا هطلاخ جاثلا بوذك # نز» ضيرغب اذزربط تبرش

 تحيا دنع ني ديلا ديع:لاقف هؤام يش لك باضرو:كتنملا ءاماباشرلا نيبازلل لاقى ل

 هلو ىلع ةيواعم نب هللأ دنع

 باذع مكب حالملا نكأو * نزه» ضيرغب انؤام نإلف

 تاريشلا فاط هبال كنب. © نكلداط درر طل ناامو
 بارا اهب تنعم اذإ طن « شر ادار تشطاوا دابتخ او
 باطرلا كيدايأ اهرحتو * اهنعلحلا وطي كادن نال

 مهارأ هل 2 نع 9 نع قدحسا ب دل ينثدح تايزلا كلملا كيع 0 دوت نب نوره ( لاق (

 عماج نبال ةزاسلا بحاص لاق ذإ كات هلا ور#“و عماج ناو ان ديشرلا دنع ل لاق ىلدوملا

 تاطفوهنم'ىث يف ينغي ماج نبا نكي ملو لاق رفعح نب هللا دبع نب ةيواعمن. هللا دبع رعش يف نعت

 تدنغف تئفدلا هب لحام تر املف عماج نا ىلع جيراف هي هش تف دس دوق قم :؟و هرعش ن . دار أ >1

 «© وص

 هانا ىلإ ليس نم هل« ير..نا اطوأ لمح اضع

 هلسق ئنمسانلا 00 دقو »# هلق قشاع ن 55 شل نأك

 هلق ىلع ىدأ نا مهو #* هب يدوأ ب ىلا نم موف

 كلذ لعف 7-0 ا لاق هن دعأف 0 هللاو تيكا لاقو 55 اظذو ةرادع لا تعفر دو ت0 اذاف

 مالغلا ِش هملكف ا ةرامبلا بحاص اعدف هعيفا 5 ًامالك 5 ناجمبلا بحاصل لاق 3 ل رم ثالث

 كءاكن اهلمج-ا ىل ليقو ىرسيلايذخف تحب تءضوف شارف اهلمحي تءاج دق ريئاند ةردب اذاف يهسي
 راع تلفن د ةولا انزع اق ءانغ رحشلا اذه كتشو تنك له عماج نبا ىل لاق انفرصن | املف لاق

 لونا 3 لس 07 نم افوذ دل هل تثتعضو دقو الأ ها هاا يف لذخدب مالسالا الو ةيلهاجلا يف ليق

 ةبواعم نّللا ديغ رعش يف ْن خت عماج نبأ اي أ ةرالس || بحاص لاق انرضحو ىناثلآ نس الا ناك لع اف كب

 تنسف تدفاعلا لح ام تجار اف مهاربا لاق سمألاب هيف عقو يذلا لثم يف عقوف

200 

 هباصغنم كيلع ودغت #* ةللطم لازت تسل

 1 7 7 ودعم و تو 72 توت 12 و77775 مجلات تو تطصو جي ب مس 2227ج 02ج تا ص تس سس جم 1

 ١( رشع يداح ب يفاغالا هلا ب



 د ىلع اموي * لضخاد لوه توملا

 هنأمر 3 ل نهر د وفنلا ردحلل 2

 هتازر *يثام ريغب لخت للا دولا عما دق

 . هانت يلتماقتسا امى د و.ةانق مقا هلو

 تكسمافلاق يبي هنا يلإ *يموي هن أك هنيع ىلع هدب عضوو كسمأ نا ةراتسلا بحاص يلإ موافق لاق
  رساندلا ةرديل هيلع هلئأ هيصتلق رفمح نا ىلع يمول 1 بص 5 عماج نب يل لاق تفرصنا م 3

 ١ دفنا مهللا تح, مالكي عماج نبا لاق انسل# ان كايط | ءاملف كاد دف عع مث لاق امدح ع لا

 نب هللا دنع رعش يف نغت نبا اب ةراتسلا يحاص لاقف بحتست ال مهللا ت تاقف لاق رفمح 0

 1 ىلع ليش و ا 2 رأ اطل ري ةبواعم هللا دبع يف مهدنع ناك ول عماج نإ لاف لاق ةيواعم

 ةرعش ف ينغأ كيفاحل اق مهاربا لاق ةراث ا ءارو ند 6 مهاربا 0 رمش

 هس وص

 نوب (؟)دن اا نهود د املق مر هير "لاس

 باطبام ضب (” .هبرأ ىلع 0 هناف نه لوا كا

 (م) طة ىذلاريغجوزف * .بطاخ نم ضعت. نئاكو
 ند لش تهلا كور دع (0) ءرغاطم ايدكلاو
 ا( ماكو تارا فاح 201 نيفع ايديع-اتكو
 بتعتسم سانلا يفو تناش # اهب انغ رادلا تطش ناف

 بعشإ اهةحاحز ءلا عدصك * ع يذلا عدص ا

 7-90 باحئامدعب نم عرضلا ىلا * ةعحر هل تسيأ ردلاكو

 5 : يللا ى < ندحأ ةياور ند يلعس ولا لوالا ليش فيفخ ىلدوملا م صار ١. نيلوالا نيتسسلا يف ينَغ

 < بسحأأف هندعأف ع ًاةرات سلاح اص يللاَقف ا رب مْ بنت كلا ضع ياءمدخوو

 1 ]| ينالد ةردبب ينؤاجو ىمالا ىل يس ىلا لم .هلرجلاف لالا تفس اكعماج نب ىلا رظن نينمؤملا ريق
 ل اهيا مولا لاق انفرصنا املفدنم رتتسيامدسح هيف عماح نبا ناكو اًضي ؛ارسيإلا يدخل نع شو

 ٠ 0 يرد نش لاق لوقتام يردد كحيو تاقف هدج ىلا ضخ. دقادل كك دنا اق اذه رفمح نبا نم

 م 3 .تقدصت يفاو هلا نباضيغبلا اذه رعش يف كئانغ ىلعو كياع هلابقا زأم يناتددول تام

 . || نب ديزتنب ديز ما هتحوزيف ةيواعمنب هللا دبع هرعش لوقي ريخالا توصلا اذهو ةردبلا ينعي اهب
 ٠0 ] طخ لاقدبع نع راك,ن بري زلا انثدحالاق.ىعرللاو ىمواعلا(ىنربخأ )مالسلا امماعنيسحلا نب ىلع

 بطخي ىتلا ريغ جوزت يورو (؟) هقفر ىلع يورو (؟) انئتاف ام ريغ نمو يورو )١(
 يضلالضفملا نعءعىرابنالا نبا'اهاور ةعبرالا تايبالا هذلهو هنود هريغ١اهحوزو يورو )0(

 دوهلا نه لدرل
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 كلملادبع نب راك | مطخو رفم> نبهللا دنعنب ىلعنبلادبع نبا دق ثوب ةحر هداهم هللا دبع

 كلذ يفلاقف ننللاو قلع نن ىب و تدي نو 1 0 ذدعل تتءشف اواي زر ناورم نبا

 تحد انناش اعأ نمو * ماشاو د1 الس

 || ال ال لاقف كيلع تسفن ينكلو تمشام هللاو هل تلاق بعصم نع هربخ ف 1 ينأ نبا لاق

 . ! تيح ا ادبأ كتؤمال تاز

 تبس
 3 ىواشن ةنس نم موقلاو .* 3 هييش 1 نس لارخلا فاط

 رتبلالواع اه يع ةللقداومع ه7 هوو يدلك ضوخ "تنال
 رعضابلا» ل 5 ليش قحسال ءانغااو دعا ةز>و ىالر قا

 م7 )1 هو ةزحو ىنأ زاخأ قع

 ديبع نأ نب 7 همشا نأ جيب ابسنلا نضع 5 ذو تيدا باك 20 اف ديمع نب ديزي هما

 0 م لا مف هنالوا نزاوه نب ركب نبدع- نب يلا :تدّش او دع هل لاقي 3 هل ناك هناو

 ص وهو أ يلقب دع ناعم ثركا نبرفظ نب مدق نبلاله نب سيض ينإ نم

 00 رك .املق تعش ةعتم خرم لوجو ةءاجبأف زاحلا ىذ قو عيش ةب ةيلهاملا ىف ءايس

 ناف ك_ياع.نئما دق لد>رلا اذهو ىف سع ىلع ءا ايسال هنأ هل لاقف هّتصق علو هّنع هللا ىطر رمح

 دعس ونبو هدلوو وه مه || بسشاو 557 يف! يف ماقاف كموش ق اا تل ناو دع شاف -

 مييفدز م ةميلح اط لاقي ةارصأ دنع مهف 2 ناك لو هبا هيلع هللا ىلص هللا لوسر 00 ظ

 ةرحطادعب ةميلح هتءاحو ةكم ىلا هد رف مهنم نلظملا ريغ ودع ت1 مث (*) عشب يتح مالسلا هي هناع

 قيقحو نازوه راس ىلع كلذب رختش دعس وو هيلع تساحف هءادر اط طسبو اهربو اههر كَ

 «ق ردنا اس وأ تروس ىف داب سو هءاع هللا ىلك هللا لوسر هنه لصتا نم رخفو ةم رك“ لكب

 نب يدع انثدحأ ؟لاق يعاز لا دمع نب ماه كلذ 0 الو هينسأو ةئم المح ت انكي ىذلا هريخن

 نع ىلا هب تك (مف ةفيلخ وبا 0 :وب نع جملا مالس نب دمحم انثدح لاق ىكتملا ليعمسا ||

 نو نع ءالس نب دنغ ند ىئايرلا تعا يلا زكللا نع ء ىمع هب يرحاو سو َنَع مالس نب دمحم 00

 ”ىوساعبت اولاق ع 02 توقعي غيرك عس يبأ نع شفخالا ناماس نب ىلع ينربخأو 3

 ةكرحلا 0 فاز 0 1 لاش ةماعلا أه دعا ميلا نر واولا حتفب وه 00( 0

 هنا: زا ن نم ها ةزجو ةأصاو 0

 ِ سو هيلع هللا ىلص هندر ةميلج نا ريسلا لهأ دنع فورد أ عشب. يَ - مف كبرت ِ هلوق (؟9)

 نمواتسوأ اسمحوا نايس و | غاب دق 0 كاذ ذا هرم 3 فاتح اوهيلع افوذ هردص قش دعلا ا 2

 نا . رشملا قهر مالقلاوهدعص ميك يحلا من هو سوماقلايف لاق سصهاط ريغ عشب 2 0 نا 0 اذه.



 بيهو. هعاتباف ة.راهالايف اهلا يذ قوسب عيب ًادبع ىدعسللا ةزجو يلا وبأ ديبع ناك بوقعي
 ماقاف نامت كب نإ ديعس نب ربل نبةصق نب ةرصان ن نالمن ريم نب صاع نب دلاخ قا

 رم يلا كينع جرذف ههحو مطلف لح هال وم ةقان عرض برض ًاديع نا 3 هلب|ىعرب 0 هدنع

 م ناك دقو بيلا فو رعم اناو صضعب ن ل اهضعب 3 رعلا | مصل 3 ةيلهاجلا 2 ءامس ينباصأ ر ْهظ يف

 ىلعقر الو مالسالايف ءايسال هنأ ينغلب دقو يهجو بوكو يلا ءاساف ىنعاتبأ دعس ينب نك 0

 هرثأ ىلع ةنعىلاعت هللا 50 3 ع كنعنأو َوح همالك نم م غرف اف م 0

 "هللا وةبرض هتبرضف ءاساف ىلامف موشي ناك دقو زاجلا يذب هتءتبأ مالع اذه نيئمؤملا ريمأاي لاقف ْإ
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 ندم ” مياس يب نهد لدحر انا نع :مؤملا ريمأاي لاق هيلع مدق اماف ايدعتسم هنع هللأ يذكر باطخلان| ١
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 ردح هنأ كدهشأ 1 ةدانعل فيكف 1و دشأ هنأ برعغيل لدحرلا ناو لق اهريغ هّتيرضض ىملعأام ؤ

 مثاف ب حل ناف ةشيلا ةيؤم كنع عطقو لدحرلا اذه كيلء نئمادق ديسعل ره لاَقف ىلاعت هللا هول ' ظ

 نإ ه ركب نب كلاودس يف ىلا بسشأو يدعسلا 5 ماقأف كموش ق ةحلاذ تدحأ ناو ه هلي كيلع هلف ه4وم

 00 ءاعاو بوق لاقو لح انوب ردو انامل تلو ةير را ةطفونع تنب بنيز جوزو نزاوعا

 هابلاظ هائبأ غلباملف ريخلا رئاسيف هتياور ترك ذ نم قئاوو دنع وبا هل لاق ناك غانا ذو

 )0 ليي ياو الذ لقلال لاق ملس ىنب نم هموق ىلا ىمتنيو هلصاب قحاب 9

 الو ليج مط يعرأال نفطي: ىلا تيهذ نأل ّللاوف ينوفرشيو ينومركي اموق كرتأو يلوعفديو | '

 انا يلا لاقف م ليج ةمطو لاق دعس ينب دبعاي ىلا ولاق الا ا

 يداهلا مست هب هبك انم امخض #* .القغم سيضيف لقعاف ىعا

 دادش لايجلا تام يو *# جزم ربغ نالم يف دقعلاو

 يأرو مسو هيلع هللا ىلص تاس ربك م ةعامج نع ىور دقو نيعباتلا ع نه ةز>و وبأ ناكو |

 | ثيدح هنع 530 تدع هكلو ائيدح هللا دنس موب هنع ىللاعت هللا ىذر باطلا نب رمع ا

 هللادرع انثدح الاق ىو عود فاح نب د ( نرخا) ةاورلان م ةعامج هئع لقنو ءاقستسالا |

 يدمنيلا ة هر>وا نأ تتووس لاق ةيش 0 ي“ وه ىن 0000 لاف ه زنمح نب مهارب ا قدح لاق بيبش نبا 1

 ل م الو كلاما نييك الو: تبا نبا ناسح نعش سن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوسي
 00 طرح يةيبأ نعول ود ىذا اعيتسالا يدا اظن ةيكج ةيكلو ارعش ةحئاوو تاب
 نب ماشه نع حابصلا نب ىلع نع ورع نب هللأ دع يثدح لاق مساقلا نبدمحع انيدح لاق هب انريخا |

 | دقوهنع ىلاعتهللا ىضر باطلا نيرمغ تدهش لاق هسبأنع يدعسلا ةز>و ينأ ن د نع د2

 | لع دبزبال هب هنوص اعفار هللا رفغتسي لعحف هفلخ سانلا ماقو ماقف ةدامرلا ماع قست سانلاب جرخ ظ

 سَ اك ا اهمال [ نه رافتتنالا نا رعأ مو هل ءاح اف ا هلام ىدشا يف تاقف كلذ

 0 ةدرإالا تارقح ةللمرب ع نيم لك ادلق ءامسلا انندلة وس انلا ىتسف ان ةاظأو ةباحعس تاشن

 اميجيعازطلادمحم نب مشاه ىيفسالا نسحلا 01 0000 و) طفرعلا قاقح. ءارو نم لبالا راغص

 د 29

 و 3 قمر 1-5 , راه 5

 1 ١ 1 نيرا م وع ني دعا 7 500 57 : ١

 نيييايبياجو 131 5 59 ا اهي 7 1 ١ 3 9 7 ٌ 2 دهوك 5 مرشت هوك 1

 4 2 59 0 : وب ا مس ويد تا ل درسا وختب يم - دهرا ف 0 27 5 ع 55 57 . 8 ةيفاوسلا مدلج - دنع تاشن 2 اعلا 5

 9 منذ : 201171 ماروك كل 20 ةوجقت 0-7 4 5 2000100 7 5 0-7 03 : 6 1

 3 6 5 هلا 4 58 <" 0-7 ١ 6 / : 01 قمنا ديا : -

 ب نا كوب بج محا م 07 31 ١ 0 : 1 1 ِ 2 5 (0 1 ١

 4 ٠ 5 54 يم . 000 1 1 0 24

 95 21ج ضبا رمية نتبع“ - : : 8 . ٠
 25 3 قو خلان حلا : 1 1 1

 / 84 2 ة

 : 1 . 5 1 م

3 8 

 1و 1و: هس اوك ةلج اوبفلاا) حيزا. تاع ماا رت او ا از و ا نالت تل مر

 سسسسسسسسسسسسسسسسلدلسلسلل سلسل 2227 للللستتسب 7 8
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 ١ ثيدحجلا رك ذوهيبا نع ف ويح نع يرمعلار< نبهللا دع نع ىعمصالا نعىثايرلا نع ْ



 ( اال
 اال

 قايرلا دازو براقتم فال ةيقق نين رم نإ كادي ميهارباهب ينريخأو) هلثم
 .مهلع هربخ يف ةييتق نبا دازو ثالثثو نيتاس تانب لاق طفرعلا قاةحام ةزجو ينال تاقف هريخ يف

 لو ثيح زودحعل بيش نم دا وهو لا نيثالث ةئس ةرجو 3 تامؤ لاق

 دد نمرمعملا نيعبس نبا مف * ايصلاب لكوملا لجرلا ايهاب
 دا نايل دج تما هل ةعش رك روم كلا ماتح

 ديس ةءيشو ةلضافو لقع #* اهباسرو اطم لالحلا ناز

 ديغالا بايشلا باطيف نارغ * نأ و كيلع ايلئاجب تيد

 قيقا ناكم - اهلثازا تابع هب القات كني ناي وجرت نال
 نب دمع ينئدح لاق راكب نب ريزلا انئدح الاقناعيمح: ىيوطلاو.هالعلا ىأ نيب يصر ( انا ١
 لاق 00 نع ىدعسلا ة ةرجو يأ ن 0 000 نحرلا دع نع نجوربملا هيلا

 تاقف رافغتسالا يف ذذأ ريسملا ىلع فقو املف هنع ىلاعت هللا يذر 5 0 قست ٠

 د م م هل عسوأ كدنع امو ترو دق ىلإ مهللا همالك ر 51 يف لاق 3 * هتحاح يف لمعإ هرم ١

 يضر رع دآو أ اماف هب كيل لوا نو كو معاذهو لاق دنع ىللاعت هللا يضر سابعلا دب

 امو اذهام اولاقف سوشلا برغم يف ةرط سانلا يأرف 5 لَ 3 " ةءادر باق لزم نأ هنع ىلاعت هللا

 رطملا ناكذ برطضا 3 ل م يعرلا ايم 3 ٠ لاق نيئس عبرأ بادحس ةعزق كلذ لق انيأر

 راغص 0 ةطفرعلا قاقح نم ةحراخ ةينرالا تيار تح ةليل ةرمشك س ح لك ينادق اند

 ء يم ىنثدح لاق ناك نب ريبزلا انندح لاق ءالعلا يبأ ب يم را (ىنر بج  لبالا

 رسب زلا لآ ةزجو وبأ حدتما دقو ةئيدملا كاد ىماسالا ديز 5 يدعسلا ة ر>و وبأ جرخ

 لاقيدح ن ٠

 ل ايف ككر اهأنأ يف كال له ةز>و 5 هل لاقذ يموزذملا ماشه نب ميهاربا ديز 5 3“ ماو ْ

 كئاجر نم مظعأ ريمالا يف نع ل هللاو الك لاف مهاربا نه بيصآ اف يف يراشقو نيزلا ل نم

 لاو با>و 2 دل دشنأو اه م 0 0 راد ِديَز 3 ينأف ةنيدلل امد ربب زلا 1 2 0

 أَو برضو جرخأف هجرخأو هب مضاف فاحلا يباسعالا 1 هه ىلإ جزل هباحأ صح ١ ميعارأا ْش

 نه اقسو نيّتس هنم يطعن نام رطوم ط لام .ىلا هل او كف مهدشنأو مهحدف هباحأ ةزجو وبأ ٠ْ

 مه>دع ةزجو وألاقف ملا |
 ادحام قلع مو ربزلا 31 #*ةدماح ىهواحاورىص ولة تحار ١

 دانيل الو يئدالاا مامح تام ام # 5 ةحىفا ةسو نيكس تحئاو

 اددحلا ةيولملا موفي ص تورش ان ٍممدوع مم أوق امال ىرقلا كاذ

 ةقان كاذ لي الو اًقسو نلت هدعتلا 0 : ر>و يبأ لوق ) ينامصالا جورفلا 5 لاق )طا سلا يف

 تاتكفلاو هتقان 2 اًقسو نثسا هل انتو مع فرضنا هنأ ىنغ امناو همصن الو هقيطت 5 و

 اذهو كلذ لمح تقاطا اهنا ال اةسو نيتس كانكيلا ةلماح تناكف اهبيقح ىف هتامح دق كلذب هعم

 نعال سيشالا كا || هتياور نم هانيكح امف كلا ١ ب ومع) لاوو.هنع لثس ه4 بما



 4 موف هرهصل مهدالب عجساو ةئيرص رواح دق ةز>و وبا ناك هرايخاو ةز>و يبا رعش يف يركسلا

 )"0 0| نيفوع نب نزام نإ ةرع نب ورءعان 0 نب مودكم نإ لوس نب دايز ناو رم لع لوو
 ةحالو ةزغو وا لاقف هاو مرك او ةراوح 'ورّمع نين اف نارتو مطال نب ةمده نب روث

 اهديدح حو اهقا ريغت * اهديعص فاعمءالاةئمد نمل

 اهدودصات 2 ا 48 فاصت * ائب ذا ةعزطلا ماع نم ةدعسا

 در تام نع اباوارولا ه2 ةنيراق يتفق كاأ سدأو
 اهددنال ةدحأو» :اهيدكو © يذيب لاخرلا تالأ دقت
 2 لل فرس رسولا ةقئراكا

 * ءةزفقب نيدق رف ينارت ركك
 اهديسو ارطنامءيتفو رو #* تكلا نب ورم ىذتتنلاو ردغل

 اهديدشةا| سل ايماحهرماىلع # يبهلااذطر ذا لهجااماذا م لح

 اهدشرو العلا ىنحي هئابأ نم هلق نك م لعق 00

 اهديح ضربا و قربلااميف ال الت
 اهدوعسء؛ملناخيفو المران

 اهديصق راوءامدأ ن متبرقو *قراطو تاصودق ليا نم مف

 ش 020 اهديصوفيلع ا لطدقو #* هه.ذب رك 3 اك يذؤ

 0 نب هللا دنع نب مالس نب بوقعي نع ةيواعم نب دمحم انثدح لاق يزتعلا ىنثدح لاق حس (ينربخأ)

 ْ هل تدلوف 0016 نإ قيس قب ةظفرع تهب نإز يدعتلا ة زجو وبأ جوزت لاق حورسم يأ

 موي تاذ اهل لاقف اهفرشل اهءاع ماقأ اعاو اهضغس ة ز>و 3 ناكو تسنع دق تناكو ادنبع ا

 3 2 نس عنقم ديبعو تيك يطعأ

 عضم: نارام رخصلا دام # عبشلا تاكا ساسع تاذ

 عر 1 عاحش مهف ع 20 عروت نا ا ل

 هسحن ةز>و 1 تنذيز تااقف :

 الا هحولا 0 #2 رم يذخيدش نمأ ديب ع يطعا

 نوسلا  تاذ" ق فدق اع 001 رضخلا مويلا يف قذملا سعب رشي

 * رضملارعشلا نم ليسلا فذاقت *

 ديبع هنبال ةزجو وبأ لاقو لاق
 محرو يندأو للا كحاصأ معلا ةادرك سيملا بكحارا ظ

 روع نب ديبعا ىنع * ملكلا تاكو تذل تنال لأ

 معو كتقلت مأ نيو كلم * مقتليس نا ماوقالا مع دق

 مضأ تلوم ةدسلا كتوذلا #4 0 نم تائيشلا ىزاجم بر

 مو كش رفت كمأ ىلا عخ خراف * 5 رافرف نيلبش يبا داع

 : 1 م هللا ناف ممطاف #2 الا ل 5 زوحم ىلا



 م

 نا
 ع

01000 

 0 ا

 ا 1

3 

1 
2 

000 

 ملزااك مالغ كنك فوسف #* مغلا ىف دعقأو ةزحو ا أ 00

 مقللا نه ةمقل هافق يفو * مدخ لعن يف لفري رمشم

 3 دحح افق 2 تهان# يب قس 27 مأ ريغ اهنالأ تولودف“

 1 ةيسنب هريعلو دجال ابآ ودم محار رلا وبألاقو بوقعير لاق

 ديكس عا ينتطعأو ملس * مهاخأ ىنتعد نا ينوعرعا

 دقع اط 0 دوسو كما 0 افا ًاطيسو تن 0

 نعقرزلا داووعسم نب 5 000 لاق ةراجا يعيضلا رص نب دلع تب د 0 ) 0 ١

 نسملانب هللادنع ىلع يدعسلا ةز>و 3 مدق لاق نس> نب نسح 31 يلوم لضفملا» نإ دوعسم |

 هد هلوق ا ةبد# ع هموق تباصأ دقو هوا هتوحاو ||

 دحأ لع ع اك ا ىننأ 2 ام.لضقف | هاك وتمر دبا لعوت

 دلو نمو روص ندهو ندلاو نم فرصتنم لك يملا نكي

 نك اضع ةيرذ

 ن.سح اص ند مط ىف اذام
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 ةمركت .تيبلا كاذن هللا مركف
 م-مانق يقام ىدنلاو يدسلا مث

 مهارما,ناوغ نويذهم 0 *
 مرك نم م اذام مطاوفلا نيب

 نس 6 _ ف د ا يي

 ديبالا رخاآ هيف دل#و ىتس

 5 ند نادعلا 0 اذا

 دريلا- قزابلا لالز نكبضا اذا *

«*# 

 د”

 نس يع دع كتاودلا ىلإ

 دحتام راذ نم هنود ملم امو

 ينئادملاو ناسغ 2 5ك ا

 1 حار دلل اوزكواو 0 مهارب اونو نشل تا لا[

 لاق ة همس لب رو مدح لاق ىيشبلا سنوي نب ليعمسأ ( ينيخأ ) نيبو" نك مول ” هودكو ارك

 بدي دق ناك يذدعسلا ةيطع نب دمحم نب ديزب نب كلما دبع نأ - امرهم

 0 نب قأو لع هيلا ثعلو لاق اه ءاع باغف ةئيدملا للا ءاح ا 0 || يدز لإ ةزمح كَ لاتقل ْ 0

 لوقبو زجعرب رهو سرف ىلع[ َ

 ركسعلل 6 جرش : هاناو ا ممم ضرف نعيف ناكف هموقن م هدم فخ نوف هق رفف لامي |

 ةيداعلاب كانأ * ديه ديه 7 يأ لق

 دودلملا اهدجت ديلولا يأ مرق لطلاتلا
 لس دق فيسلاك * ديدصلا ةاكلاو سق ليخ ىف

 دو.علايفو سيقنم عرفلايف # دودحلا دجام ناش ضحم

 دجيلتلاو: فراطلا7 نم ىلا < دخلا كلا تناسما ىذدف
 ديدلا نن> يف هاكح و

 ديديحملا

 دومغلا 0

 ديعصلاب للا ىدانت 2



 ال ل ا ساب نك يي ين وج م - لن
 0 ل ىيز 1 #

 اهفلوقبي هلل وط ةديصق يو

 00 لوقي اهفو |

)8٠١( 

 #2 ديس لكن ع“ 0 #

 أ اموبهلتاقف افلأ رشع ايف ةزجح أ ىتف مأش || حا نئوح هبت قلو هموقيف ةيطع نبا راسو لاق

 أ انكس ليالا لمح دق نعو لج هللا نأ ةطع نبااي هودانف هر يع ليدانس" 8 يح نيالا ىلا

 ' | هوب ةطع ناىلا:اعظقنم ةزجو ونأ ناكو لاق اعيح مهلتق يتح مهلتاقو ينأف ن كن رح وكشف

 ا

 لوش هيفوهل احادم ةزحو وأ ناكو هيلع لضفو 0 كو 0 تو

 .برطلاو ناندحتلا ند ىدكلا مك نب 5 , لو يدوس ىلا داؤفلا نح

 : تك نم تنشلا قف 8 داع الاه »* _ 4ييش نم يرا 0 كلا

 هةباتك نم اهارعيف نسولاب لوأ ليف فيفخ قحسا نيتبلا نيذه يفيَع
 بغي مل كَنعشتم صمام ناف نق هتييش هدلا يناسك ينيرت امإ

 بشي سأرلا نيح كالدلقو * ان ا بش ىلع يدعسل ايقس

 باح نمم ديلا ءاعااتلا توص د تقنع ا ىركاده اهنشاز َُك 1

ْ 
 ا 1

 د بقعلان م محشو فيجولا صأ ع رضا أدع. >ءانع اصاللق يدها

 بذكلا يذريغاهنم دعلاسرافلاو *# اهديس نباو سيق ديس ندصقي

 تديبح 0 د ند عئانص هل د | وءنص هنئاو م دل_

 برعلارئاس 0 مهربغ ىلع "اضف د ملط تار كل مهح دم ينا

 ٍ بأت ل تنالَم اذا بيسي نهو 01 ا قنردحمال هب قلت الا

 ' | كلم اًضيا اهم 1 ةديصق نم ةزحو يبا سا هعم روك ذملا ةءانغلا ايف تكاد ىتلا تاسبالاو

 ١ د ال

 عدلا اهدبو تناذَع ةيمسو #2 اع نهد ةضور ايرب تقرط

 00000 هي دما نأ ايم 8 قرطن. ةفاس ىأ ةيش مآ
 احاولا لع تاجاتلا قاتملا قنع *
 يدرلاوثداول اسير نمتماسو د

 نع ةيانللا 0 م يفا

 يرئاط رماد أ 0 يَ

 ميلك ةطع فب ند هاو

 ا باز د01 نيركالا
 مهراح ةمضولا ْن“ نيعناملاو

  يرقلاو مس اوملا يف يفاوي احدم

 يللا تل و 'اذا' نيئلخ الاو

 ْ قو امل نيعقارلا نيعماجلاو

 1 ىس نم مراكملا ىلا نيقباسلاو * مهلضفي كيرضلا ىلع نيفطاعلاو
 أ ةلاطالل ينعم لو يحراخلا ةزمح ىنأب ممعقو 7 اعيمج ةيطع ينب اف حدي ةليوط ةديصق صو

 | مطاع أ شيهدلان داع انتدع لاق ىهزالا ينأ نب لن هع (قنرحأ) اهركذذ

0 1# 



 د ا ا

 نييزلا نب ةهولرع نب هللأ: كنع 3 ربب زلا لآ .ىلا اهطقنم يدي ةزجو وبأ ناك لاق ىدع 3

 نب ىلع نب نسحلا نب نها هللا دبع ىتأ ةز ز>وا نأ نادقف نا موهو هيلع لضفي ةما

 هيضغ برس نع كاف ع هدب 00 ةورع نبأ ه> رطاف هل <وف هةحدق مالسلا مولع نلاط يبأ

 ىلاةورع نب هللا دع هل عج ري الو ريبزلا 5 حدمم ةز>+و 2 كي م ةاطرأ نا مصالا هب دا

 !ئ لاق ىقح هلع ىضرب الو هلع ناكام

 افات> ارودصضفو.كاباورمم # ةرح وب ريزاا ا

 افافخلاتافهرملا اوطعتما اذا * اهمايأو منع دريللا ل
 هرعش نه لسنم طعما بذ هنمو اولس اوطعتما

 افايسلا فايسلا موي نولصيو * مسه ءاد لتقلاو نوتومي
 افافتلا الأ صيعلا . كلذ ين * مهصيع نع لبتقلا جرف اذا

 )١( افاحطلا تاقهاش لا عنك ذأ * 95 د مع ءاطو

 الا ضأ داما ةتعزق اذا * هبا هانم و نسر
 هيلع ناكام ىلا داعو هنع ىضر تايبالا هذه ةورع نيادعنا 0 :

 مد ةراتخلا ةناملا نم بشد وص نجس

 قلغي هللا هفمي مل ول داك دقف * قاط. ةيكلاملا ريسأ له الأ
 قتعش هيلع اموي مم لفمالو * ةحارلتقلا,نفلوتقم وهالف

 فيفح يكللا نب دس محال ءانغلاو ءاصربلا نب بيشل يناثلاو هنم لوالا تيلا ةقلعن نب ليت ل ْ

 5 تانك لزم :ىطسولا لمر قاقدل هيفو هباتك نم ىطسولاب لقا

 ق'وموهو هلو يراسالا يداش #* اجري أ مف ورم مأ 39

 وهو يلاثلا تينلا هدعلو

 قش دع مينم الو * ةحارزتقلا ىنفلوتةم وه الف

 ءاصربلا نب بيبشل ةياورلا هذه ىلع ناتببلاو

0 00 
 مد هملع نب ليمع رايخا جو

 نب دعس نإ نب ةرم نب ظيغ نب عوبري نب رباج نب بابض نب ةيواعم نب ثرحلا نب ةفلع نإ ليقع

 اأو نسيمعلا انآ ينكيو رض» نب نالبع سيق نب دعس نب نافطغ نب ثررلا نب:ضيغب نب نايبذ

 ةمشن نإ ةيم نب ةيراح كأن فروع نب ثتارطاتن هع ىهو ءاروعلا ةفلع نب ليقع مأو ءابرجلا

 ديدشتوةلمهملا نيعلا مشب ةفلعو فاقلارسسكو نيعلا حتفب ليقع (؟) مغلا نمعطق فاحطلا (1)

 بدالا ةنازذ هأ حلطلا 7 وهو تفاقلا دحاو نم لوقنم ع وهو ءاؤ أه دعب ةحوتفملا ماللا

 حددي ١ ١ د هش 5

 ( رشع يداح ف يناغالا -5--



 (ماغث

 نبا لاقو ينئادملاو موُناك 0 دلا+ لوق اذو ةه دج نب ندح ترن بليز 5 00 ل اظغ نإ

 ١ امنيا اهو هل ءاضربلا نبا تبدبُش مأ ءاصربلاو ةفلع 0 ليقع َ ءاروعلا ةره تن م ينا علا

 ليقعوحمش نب كلام نإ حاير نإ ةعسرنب ةيحح تدب اهما ةفاص رق ءاصربلا م ماو فوع ن :اثراخلا

 00| ف ريملاو جوطلا يدش افاح جرعأ ناكو ةيوءالا ةلودلا ءارعش نم لقم ديم نعاش
 01١ تاكحو هيف رطالك يف ةموق فرش تدب يف وهو اؤذك هل نأ يريال ةىع يني يف ةسنب
 تناكوءابر هللا هتثبا جوزت كلملا دبع نب ديزي مهنم اهفارشأو اهؤافلخهيلا جوزت هتيهاصم ىف بغرت

 جرد اينب ديزبل تدلوو ةيواعم نب ث را نب ةعطق نب عسيطم هل لاَ لسيقعل مي نبا دنع هلبق

 نسر فارشأ ند نااوفتلم نب بوقعب هل تدلوذ ةريغملا نب هللا دبع ن , ةماس 0 هلثب جوزو

 ا( 1 از كاعو ثراوىحي صاعلا ينأنب مكحلاينب 5 5 ةيالاثث هتنب 0 جرز و اادو>و

 لخد. لاق لضفملا ن ء يبارعالا نبا" نق تلم 5 دما ايدج لاق يوحللا رفمح نب دمحم

 ةركب الاقف كتل ين>وز نامع هللاةف ةئيدملا لع ذكموي وهو ناب> نب نامع ىلع ةفلع نب ليقع

 كتثبا ينجوز كا تاق لاق يل ت 5 يش يأ ا لا

 لوقا وهو 00 هل يول ا سماق لن نم ركب تيلع تنك نا ءلعف] لاق

 كارفور طع كلف و © .نديماف لاحرلا طع انك
 كراوعلا ءامالا هاتس ا دوسو #* هلك لاملا عذعذ اىهد ا 0

 نب ليقعل ناك لاق ةديسع نأ ءدايد ناكع وبأ انثدح لاق ىعاز لا دمم نب 0 ) 0 (

 نهدو هفتكف يئامال_لا د ليقع بضفغف هتنبا هيلا بطش دعس نب نامالس ين نم راح ةفاع

 دبع ىلا .بطخي لاقو هلح 5 هدس> نمرو َى> هييصخ نلكأف للا ةيرق يف 0 0 هتسأ

 مهرثو ادع 0 ليقع عجاف لى يف يعا سم ا 3 لاق ىلع تنأ يرجو هدرا كلملا

 ا رق ةك أ ىلا تجرخف رمح مأ قنا ىلإ طقس رعبلا لم ةينه ينءاخ ليقع لاق ةرذع
 اولاقفةرذع ند رطل رنح نه عج ينءراف تدزخو تاء لحم مل تلكلا حبل 6 2 تادف ىلا

 اوان راق كنع انيلخ اهقيس ناف لب ا ا نم ةريعو كانردح تئشناوكانس>ح تكثنارتخا

 6 تغر ثيح كنم عضن نأ اد 1 أولا 0 ا 0 ط تاقف يبوس اولاذعت امقيسف

 مهف تلقف

 ىلبق بسح يذيب ن>تسعل امو .* تدعالتو 0 نح>تئزه دق

 لهس دلب يف ماعنالا روع »2 اونماتواوحيستن ح يي ادفر

 انثدح لاق ءالعلا يبأ نب يمرحلا ( ينربخأ ز ءانك الا يلا يار عضأ نأ لبق نتومأل لاو
 | |٠١ لاق كاحضلا طخي باتك ىف تدجو لاق هيأ نع كاحبشلا نب دم يثدح نكد رييزلا
 ْط ةاورم ني يف 1 هل اتنب اونا جنح ءأب را رة 0 8 ليقع جرخ

 ةفلع نب .ىل.ّةء لاقف قيرطلا ضع اوناك تح ام 00 ما مل تماق مآشلاب

 محام هئحااب ص يىع ىلع » املاطو دعس ريد نمأ رطو تضق



 (م*) : :
 1. ل15 5 7 ف ا ته ا م ججبصصس سس دس سسصت تسع

 مئازخلا“ت تلطعأ اهطع اهب + اعاد وع اًضرأ كلعع اذا )
 ةفلع لاقف ةفلعإي ذذنا لاق مث ||

 مام ل جالدالا نم يواشن »* ةشق نامح ةامولا ن ديا

 مساط ر ل يدبالاب نعراذب #* نر اذا *#

 تلاقف ءار> اي ىذشنا لاق مث 3

 ماوقلاو اطملا يف ىثك أراقع * ةيد> رص معاقس ىر لا ناك

 ءالكلا نم تديجو امأ كطْرق تحم فيا كب رضل نامألا الؤل ةسكلا ترو اير
 هقاس باصات مهل ليقع هامرف كريغو ىريغ ن 0 ترا انا تا لهو ةماثح لاقث اذه ريغ:

 ةقان عم اريقع ةكرتو ةماث اد ةقان ىلع اهل مث اهتفان رقمف ءابرجلا ىلعد ش مثل رلاو هقاس مهسلا ذقت

 تر نيل لاقو لع ىلا اه> وتم جرخ من 00 تقدم ةىمج وذنب ينيسآ نأ الو لاق من ءابربلا

 وث و 0 عا علا رك املف كنلتقال نوعءاطلا ريغ اما هنأ مطل ت تاقوأ ةمادح ناشب كلحأ

 هذه 3 اومزلاف لاق 0 اولاق ت 2 اروزج يف م ل له م 3 ا ةماثح هلعف ىلع لع م دب نيقلا

 هول >اق مدلا قنا دق هودح وف 2ك ع ىلا | ومعنا َىَ ا جرذف روزا اودجم ى _-_ ةلحارلا

 ٍتاتك نم ربخلا اده(اتتنو 0 00 .مهلع رجا روزاااومسقتو

 ينئادملا د بأ * اع ىلع ”يرقلاق د نم هايل دعانا كد هدجأملو هط يديزملا هللا دبع ٍ

 ةماثح 0 موقلا نأ هف دازو هنم رب 0 هرك دام لثم رك ذفادزر نب ليلح نب ك0

 ادد ينغأ م مم اسرق اوناك اذا ىح هموقب سر

 ا الا نايتفاو نهامو * اصلا يف نيحايو انيحال رذعبأ

 اذه نع دلي هكددش كنام تدوام دقو اننا كوبا كح يتاا ةح ارا نم تافأ اما موقلا هللاقف

 (يرسار) د ردا راو ةرطخ ةرطخ قاف ا ورش هنمكقحلبالاهتقل اناء رك |

 نب هللا دع ينادح لاق راكب نب ريب زلا انمدخ اق ىتثمدلا ديعس نب 0 ينادح لاق ىلع نإ نسحلا |

 م 50 ةملس نب بوقءي هتنب نبا ىلع لزتف ةئيدملا ةفلعنب ليقع مدق لاق يح ىار ١

 لاقف كلذ هغليف هيلع هئبأ مدقو ىنأت ةنقخا هل قف جالوقلا ةءا ا

 اهدوق, ءا> نيح اهم كؤاحم * اهرش كاقو هللاو ينرس دقا

 اهد و كسا فوكو ةوكش لع + نع نار لدا و :١

 نعد نب ىلع انثدحلاق زا را ثرحلا نب نما ا ل لآ يزارلا دمت نبهللا دنع ( ينرب>ا )

 3 ” اهقاطاف هتوسب دنع هلسارفا ىلع ةفاع نب ليقع ادغالاق لكن عمرا يلغتلا شايع نب ديز

 لاقف ةفلع ىنغتو هنع داخل نسامح لع دقق ن وعمتي مهمأو هان عم هونمب اذاف عجر

 لق مت ا مف نيديرت © يذلا كلأسأ يرملا ةنبااي يفق

 لصو امهدب قبب مل ةل> ووذ * اننأ دعولا يزدحنت مل نا كرب

 لذيلاومراكتلا ينفيال شن او *« ايصلاتيهام مرمصلا ناكتئش ناف
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 هنيب اخ همال ماخبأ نبابع ناكو فيسلاب هيلع دشو اذه كسفنأ كتم ,يم ءانخحالا نباي ليقع لاقف
 ليقع طقسف هتبكر باصأف مهسب هامرف هيلع تفتليال ةفلع كرو فيسلاب سلمع.ىلع دشف هنو
 0 همد يف كعءعع لعجو

 ماكيلاجرلا لاطبأ قي ن م # مدلاب ينولب رس قف نإ

 ْ (1 مح ناب ةىعأةنشاش * موني دوأ اذ نكي نمو
 ناكو برعلا نه لجرل ناك لغ مزذ او هبرمذ لثم # مزخأ ن نم اهنرعأ ةنعنش * ين نءادملا لاق

 اهفعأ ة ةنشنش لاقف هلسأ نم كلذ دعب يأرف ةيحاص معي مو ع لجحر لبا يف برضف اب ايحنمأ

 نب.بهدم ىنثيدح لاق ينئادملا ناملس ىنثدح لاق عكو فاخذ نا دمحم ( قونحنا 3 مرج نم

 يف .كتانب عدو داليلا يماقأ كك 3 كنا ةفلع نب ليقعل زيزعلا دبع نب رمع لاق لاق هللا دنع

 ||| نيمتساينا لاق ءافك لا الإ نوح ور لا يأت و ةريغلا ىلإ كنويسني سانلاو نط 'ىلك ال ءارحصلا

 ١ 0 ) عوملاو يرع اكنلج انو لاق اوس نع نعتساو نونالكت نتن 0

 | نك اسيالمسقأ 00 يك ا ا لو لعام انموثلك نب دلاخ لاق يديزيلا سابعلا نبا

 "| لاقف هتقان تنحو ءابر> هتئبا. تكب لالطاةامسملا هتقان ىلع يوتسا املف مأشلاىلإ جرو لمتحاف هيذب

 ا يكول لع بيلا موي انقرف هنا د# اهقاشو تنح لالسطا اي رت

 رطس يفهن رج أ كلسلاعاض أن امح #2 هنأك عمد 7-0 نم 0

 ١

 رحئلاونيعارذلا كوهم ناثرغل # ينناو قوبغ هيقسال يناو

 هسا ىلا تتكو مأشلاب ضزرتفاف اذا ةفاع ىغمو لاق

 ميرك ىلع برح نم كناف #« ةلاسر ال_يةع ىنعافابا الا

 مند كيلا ىبرق يذ لك ذاو * دحاو تنأ ذامايالا ركذدت امأ
 مضت نيذلا الا مهسفنأ * هفاخم ايث سانلا كي الذإو

 ميدأ نيب رقألا .:نان كوأشل *« مب ملو نيدعب الا واش لوانت

 ممحر كيلع فوطعم كناف « ةضعب را كب تضعاذإ اءاف

 مولظ دلا يلرقلل كناف :* .ةوذرواثمات سن !اذإ اماو

 ىردب ال وهو هفتح يبرتملاكلا # اسامح وذغأ مون 2

 ءءء: ةنيرووؤسربب لسا سبل ا ا اب تلو

 يلب 3

 ١ نبا هلزاكو هدج دج وأ متاح يبأ دج وهو يفاطلا مْزْخَأ ينال رعشلا نا ىلكلا نبا لاق :
 ارع كلا دشن اوهومداف م رجا يآ هدد ىلع اموي اومثوف نيب كرو اقاع ناك ليقو ل هل لاقي :

 طرأ نم ناكو مزخالا نب 0 نب هللا دمع نب متاح 5 لثملاوةروملا يف لاقو ينادمملانم ها ”

 يف لاقو مرح م ةئشنش يه لق لعام م ركلا لاش ن م لعءثو ماح اكن ام ملف مهمر و ىانلا

 مهدج اوقع نين كرو تاق :هسال اًداع و ناك لاقو يفاطلا مزخا ينال رعشلا نا برعلا ناسل

 نا كلذ لاقف هومداو هوبرضو



 | امكسانأو الاخ كرش هللا .حبقف نينم م'وملا ريمأ اب نيمآ اًضِأ ةيشرق همآو ىودعلا مهلا ينأ نب ريح

 ! كيافكال لقأ مار هل لاَ هرب اريد رد ل 0ك لمعت ندف هزار 0 رد هان لمعت نه 8

 | ليقع لاقف 0 تمدق كناو ريا مدق نعو لح هللا نال ال لاقارقاملوا لاق ارق نا نسحالا

 :نيبذاك هنا ر 0 ينئادملا دمت نب ىلع رب كا يورو ) هّتضر2# نم نوكحضي موقلا لمجف

 مالكلا يف رمعأ توقع طاغأف مالك هللا دنع ا ةماس نب بوقعي نيبو زيزعلا دع نب رضع

 ||| هئمو كنمو قم ةبالثلا رش هللا. نمل رمعا ليقع لاقف ةيفاح ةيبا عا نبا كناف ت تكشا: رمع#ل لاف

 ْ يا هللاو رمع لاذ .ةنالثلا رش ريمالا اهب ا نلاو وهف نيمآ موا يبأ نب ني هل لام رمع نطق

 0 ارقفأب هاف لاذ تا 3 ىراقل ينا هللا و ىلب كاك ا رئام هللا تانك ٠ نيا نع هتلأس وأ كاوألا

 ] لال كنا كتماعأ دق رمع هل لاقف هموق ىلا اسوت ان [ا لاقل
 0 واندرا نك قرفلا امو لاقف احون اناسرأ انا لاق لاق

 دهم نب ل رخل ب را نع دا اكتدح لاَ ىزارلا دحأ نب هللا دم سا

 نبا يف »د .ىلاخ قنا ا < هل لاق ةئيدملا ف دكموب وهو مكمل نب ىحي ىلع ةفلع نب ليقع |

 هما .عأ لاق ىلو اه اف هاح رذخاف هاح نك هنادي نعيد نا مدع رأط قح لاقفهمأوس تدمع اذا ليلا |

 ما اخ يوفي سس ل

 تاق ةالذك ليقع |

 (مىم6)

 ا .آلا دم نإ .مشاهب ) ينريذا ( هيلع مدعكا#ي هيلا ثعاو ةيع ىدر تانيإل ا هذه ليقع موس 6 افا

 نم الج رزيز علا دبع نب رمي تناع لاق ة ةيبلعجم نإ | ينثدح لاق مالس نب دمت نع ع ىثايرلا انثادح لاق

 قىحءاحفا ليقع تغليف ءا ع انا 2 كلاخ ت تي هللا كاد هل لاَقؤ ةفلع 0 ليقع ثحا ةمأ نشل 2

 هل لاتخ الاخ 5 ثلا جيبقف قاؤذالا هنإ ةريعأ 1 كرع نال دحوم هل كاقف رمع ىلع لؤخدأ

 اى

 هن ” كار اال هللاو هادا كي || تمادق 7 تنك وأ امأ فاح فاح ينأى عال كلا هل لاف اضيأ

 اهرذحالا غلب قح اهازازضرالا تازازاذا ًارقف ًارقاف لاق ًارفال ينا لب كاش للاةاك

0 
 ر

 طنط(١)ىثره يناحالك * هناث اهافقوأ ىثره ناطلإ م

 فيكفلاق هللالاق اذكوه
 سيأ ند

 قيرط نط يثشره يناج الك" » هناف اهافقوأ يره فنا اذخ

 ' نافح هيلعو دجسملا لخ دف ةئيدملا ةفلع نب ليقع مدق لاق يش د رقلا رس نب هللا دبع نع ينئادمل

 ةنسا تناكومك ا ل ى هل لاق مككحضرإم لاَقف هم ١ وكحضف 0 بارع لمد ناظيلغ

 3 نو حعض كل لاق ا ةدشو ا كب رضو كيفح ن ند نوكحضي هت ليقع

 1 لاو ديرد. نب ندا 0ك دعم ) فيد ( كدحضب يك لمدف قحن . قا مع 1 كتراما

 ِ ْ لخد لاق ةشدملا ىضاق تءضصم 0 هللا ديع 3 ِي < ينندح لاق يممصالا ى أ ناو ا ديع

 و 2 أ قير فك انا لاق ابو لاق كلذ نودب ىف يضربل كلاخ ثان لاهو ا ةنالأؤ ذوأ

 رج ظ لاقف انفاح جنرعأ كال يا هللاوامأ لاق حضانلارا 0 35 2 كلام هل ليقع لاقف ءاداعافنالا

 نسوماق ءانةنحبلا هبرق هين يركك ىئرهو -(1)
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 ري + سيل بيش عئاورلا نم * هللحت كر تارذا تبحعت

 رك ذا مراصلا هيف قاحي نفملاو » هندح دعب ىلوت مبدأ نهو

 لوقتل كنا هللاو نالت تع فاقت الا كي .ما ام لاق ابلك هذه كتدصصق ندير < هل لاقف

 لَو مف تناامأ لاق كتائب يدحاانا ىحكناف هلاق ةقرلاب طاحأام ةدالقلا م ينك امنا لاقفرصقتف
 قطت ملامم 0 اهتفلكو تقاطاامهن« يب ”اكرتامح دقف فرسلا امالاقافرشو الام كن المال هللاو امأ

 هيلع تمدقاملف هيلا اهادهفج رخ 2 0 ىنالاضرو مالا حالد هيف ناف لاملااذهب كيلعنكلو

 تءد>رف اهلا تقدف اهدب تعفرف اهدضع زءغت تاع>فامءاحف اهلا رظنتل هلةالو٠ ىحي اهلا ثعلب

 د15 قلام ال لاقذ يحب اهبلآ ضيف يرتام يف تعنص ةنونجم ةيباعاىلا ىنتثب تلاقو ىبحي ىلا
 1و ناق رطان لك لّقولا كل راظن نكي ناألا تلفتاع تدراان ىلا رظمةماىلات تس نأ تدرلام

 رك ذوهدنع ترظحواطوقب رسف هرتس نهقحاتنك احيقتيءارناوهتحبب ىلا تةيسدق 5

 0و تنك احق ناك ناوءازنملواتنك انيس ءارئاغ ناك نآفن هيف لاقنا الا هلتمرمخع | !ذهىئادملا
 ليقع ىلا كلاادبع نب ديزي نطخ لاقدمع نع نمترلادعانثدح لاقديردنبا «ينريخأ )ءاراو نم
 ءيحا يذلا انا نوك ١ كجالعا كيلا اهنزيال ناىلع اهكتج وز دق ليقع هل لاقف ءابرحلا هتنبا ةفلع

 ىلعيبا عا بابلاب هل لاقف ديزي ىلع بجاحلا لخدمث هللاءاشام اودكمو اهجوزتف كل كلذ لاق كيلا اهب

 |اهدب ذخا 3 * هبا ىلع اهريعي خانا ىح اهم ءاحف لاق اليقع هللاو هآرا لاق جدوهيفةأ ىمأ هعمربعب

 اهدب ؛عضف أش َه رك ناو امكلهللا كرابف اهكشب (١)ندو امساناهل لاقف ةفيلخلا ىلعاهب لخدف تنعذاف

 تاممئءاطعأو ل حرفف مالغب ءا رواد تايش ك5 تريم ا تءضوام« يدي يف

 000 12 كناو كان هيلا يتكف اهوناو ابحوز اهثروف تنام مث ثاثلا هنمدما تثروف يبصلا

 || ىلغشت قئباو تبان قينصم نا لاقف هضقاف لهف راند فالا ةرششع هتدجوفامهنم كئاريم تيسح
 || هلعجا هينطعاف سانلا هلع تقيس اسزف كدنع تءاردقو ا ربم يف ىلا ة>احالف هباطو لاملا نع

 سس سس ممل ممل لاا مل لل جي يحيي سس لا ايبيييي سمس سس بييييبيييمل حسه سس لسسسسسسسسللا |00 | ددخ لاق دمحم نإ هللا ديبع (انريْخا ) سرقلاب ديزي هيلا تعنق لاما ذخأي نإ يناؤ ىلحل الغ

 0 ةفلع 5 ليقع هل لوش 31 ند الحر تا لاق ىحن نب قحسا نع قاجملا نع زارا

 31 ثدحا|ام يادي رئام يخا نبي لاقف اذهلاقي ناءركبهناةفاعايدل تاقفد و ملا رئاطلاو نينلاو ءافرلاب

 "1| البقع نا لاقذ يرهزلا هب تثدخ لاقدريغ نوفرعال مويلا ىلا ةياهاذلا يف كلاو>ا لوقاذه نا

 | 00| لدقع ىلا بط> حيمرلا لاق لاق ىمشحلا رشب نب ىلع ىنثدحو .( ينئادملا لاق ) ةيرم ةحلط

 55 اقف هسا ف روش 0 0 0

 مراكالا لاجرلايتافك !كئاوأ « دلاخو . ىحي دعب ادبع 6

 وماق ها اهلع مايقلا نسا انادوو اندو سورعلا ندو )١(
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 مسح ل ل مل سس 1 مسح صيسم مسسمسا 07 يحلل

 متاكشلا هنخم م انانع دنمأ < ىناا ةيندلا يتذا نأ ىف نا ُْ

 لصتم دائسأ ريغب موثلك نب دلاخ ن نشعر هطخب يديريلا سابعلا ني د 2 تاك" نم (تّيسن)

 هنأت صضعل ةقلع ل ليقع ىلا بطش هل ةقان لع ليقأ دواد هل كاش 70 ىف نم الحر كَ م

 بروف ليقع هيلع دشو هتعرصو تطقسف حرلاب هتقان نعطف هلانال فيلا ناو ليقع هيلا رظنف

 لاقو هموق اددطأو اهرحت هّتفان لأ ليقع راو

 صي.قلا اذو جاسلا اذ دواد * صولقلا بحاصاي لقت ملأ

 يهيعل 4هعع فاي قد * صن صيح ص رآلا هيلع 0

 * سيمقت اذ نايشلاب تك

 تايبا ند هف دواد لاو

 ادنمماضع هضلاىرةيوامارح * هيد لالحلا لعءجح ََى 3 ا ظ

 ربك دقو ةيرامتالا وو ةفلع نب ليقع جوز ا لاق ديزي 00 نشدوح يننادخ 'ء ينئادملا لاقو)

 "| لاف اهعم لوعة بماو كدف لماع ىلا نا عوبرب نب لاتق ىنب ا 2 لف هئنم ترف

 | بياغتو يرئذ بهذو ير لك ليقع لاف ءابرخلا ا اني كيلغ ىدعتست هاذح انام ل ريمالا

 نب مشاه (قوخأ ) رذصالا ةفاع كلذ دعب هل تدلوف فرصناف اهني اهدس ْذح لاقف ىرشت

 مهسينب نيبو ندوح ىنب نيب ب رملا تدشن ال لاق ةدن ١ ع ذامد انثدح لاق ىعازلا دمحم

 اولتقافمموخا ةىم نا مهس نب ةرم نب ظيغ ينب نه وهو يرملا ةفلع نب ليقع طهر ةرم نبا

 ناكو لزانملا يراقتم اوناكو نافطغ نه نشوجح اون هلثقف مط أراح ناك رامح ىدوم نأ 8

 مهض رح مهس يفب ىلإ ب كف هنع اًئاغ ءأش | ةفلع نب ليقع

 9 مهسلئامأ غابأف # ىلا 1 تكلمه 0

 (؟) الودع مكيلعاه ولج دق * 5 0 يبلا نأ

 (*) البو اماعط ءارأ ككو تالا مسد :
 المح اريستوملا ىلا اوريسق * اهادحا ريغ نكي م ناف

 الوغ ءردلل توا وحاب يفك # ةئم مكبو اودهته ذو

 ىلا لاقو مهس ىنب دخا.ىرملا ماها نب نيملابر ماب لفكت مماع تايبالا تدرو دا

 نيصحخلالاقو اديدشءالب بو را كل: فا انامل نة 0 لئاما تظاح هد - يلو بشل |

 هل ةليوط ةديصق نه كلذ يف ماجلا نبا

 هذهو * السو ا أ داكو# قا دصلاب ر>وةاحلا يزذ# ىورو م)#الودعاهولمحامهاتلك

 ورم نب ةماشبل تاء ءاضفملا يف يذلا لضفملان ءاهاور يراسالان نا ةفاعنب نادقمل تسلتاربالا

 1101 07 0 ا ا ا ا ل حد وس رسم وه ع ص سم ع وعصام
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 امركأو ذا | ركب اذاكر + قرح مهانك ناك نوط

 ع داودجسأن م ادرطمو. # امو 0 يرصلا١ ٌئافص

 نا لك ةايح يسفنل * ا ٍش ةاحلا قدشا ت را

 ' | تدرطافليقعا راح ىلع بالك نب رفعج اوي تدع ربجم نب ماصع نب حارح لاق (ينئاذملا لاقو)

 هراج لبا اودر َىَح اهدرب ٍ اهدرطاف هلبا 1و هب رمضف 1 اح ىلع ليقع ادعف هوبرضو هلبا

 ْ كلذ ىف لاقو

 لتقلا كراش لجسي رفمح ىنب # هقير مكف لكلا قرشي نا

 لهج مكب كاذفمكلاوم حامر * مدعب ريغمالسالا | و

 لبق مكقيذ انك م مكقذن * اننيبرحلاعحرت نارفعج ب
 ظ لبح انادنع هلالا امهنم امو * مرام تيئثناف يراجي متأدبب

 أةباورمو ةوراماف نامالس ينب نم م سان هب ف هلبأ يف هدحو ناك البقع نا اا ينئادملا لكذو

 كلذ يف ليقع لاقف هليبس اولخو مهنه هوعزتناف نيقلا ينب نم سان 3 هقيرط ف
 باكن منيقلا ةياغ يفاويال !| 910٠١ ادعس نا. عنه دقتنا
 بجعل ىلع ميذهايرخأت ليقف * ا تاكبرلاَو ميذه ءاحو

 يسحاب ىف ا سو #* يك سم ب>علايفنا ميذهلاقف

 نب دمحم انثدح لاق ىلع نب نسحلا نر ةبضو ثرألاو نامالسو ةرذعمه ميذه دغسو لاق

 4 012 نب بونأ "نب. ديجلا دبع نع قئادملا نع لسم وبأ ينثدح 0 نإ مساقلا
 لاقوهف صير 0 ليقءلةداوس نب سرضم هاعأف مش ا ركمالا ليقع نب ةفاع تام لاق

 داوس نب سرضع راخلا رف * هريغ حبقأ الو هلال حبق
 داحنأ مراضخا نيب فني بلاك #س هلثم كنا لد ' | سا ىف

 هش رب لاق كلذ دعب ريخلا ققحب مث

 اكس لعادل نى ملا 8 ترج لفا وقتا دقل رمفا
 ليج ريغ ماعلا هوز هنن © سراق عرضا تالا اولقو
 ليبس ريخ هللا ليس باصأ * كلاه كله لع بأ التنسقأف
 ليلدب ىدتمو اين اط * انرايخ يف ىغتنن ايانملا ناك

 ليقع نبا ىفلا دعب ةللحم * اهناف تءاش ثيح ايانملا لح

 ليدف دي ىلاوملا لش « ةوبار لحم ةالوخ ناك: ى

 ةفلع نب ليقع ناك لاق ةديمع يأ ن نع متاح ونا اكدح لاق كرد نب 00 نب دمحت ( ينربخأ (

 0 هل لاقي ةمرمد ينب نم الجر نا مث هدحو يقإو داللا ىف اوقرفتث هشب در ا

 تدرطفارش الا ليقءت وي نهبزقيدحا كلذ لبق نكي ملوهتنشاع ليقع توب مطح ةيشاملا او لامل

 لهو مو دقو هدحو ليقع هيلا ع اهحبشف هعم تناك اصعب لحم اهرزمضف هن داما هل ةمأ ةيفاص



 نالفاي نالفاب سامءاي ةفاعاب حيصي ليقع لع هرقتحاو هاضغإ ل هيرضف هرجزف ةنس ترك 1 8

 ةيهس نب ةاطرأ هل لاَتو هعم مهن همرط مم وهو مهب اثيغتسم ا ءامساب ٌ

 ليبولا الكلا ةرارم تدجو # تح ىقلإ نكد ك1 تاكأ

 ني رق كلي اق تحمد وش اوباغ ىلوالا ناك ولو

 انرض هبريضف ليج ىلادنع مث 0 هلع لز يت> هربأ يلا ليقف مأشل !ابوهو سلمعلا هنبأ ليقع ريخ غابو

 نمداعوهتلحاربكر مث هبآ ىف نال نيب ءاقلأ : يتح هدو هبءاحو 00 هلبانم ةدع رقعو احربم ||

 | انثدح لاقيفاركلا انثدح لاق يم ( ينربخإ ) ابارشش برشيم و اماعطهيبال مطب ماشلا ىلهتقو نما
 ىنارعالا هشافامانو ار 2 قحارسشف ىرملا ةفلعنب ليقعنب رعشق ا ىلع قرع لزنلا ةشئاع نبا 0

 3 نا بوق يحور ضيش توما كالم اذه لاق كلام رعشملاهل لاف ىذهيوهوليالا يفاعو م

 ا من 1 لاقف ىرا>و قيض تو كحور ضب هل نيع ةمعلالو ةمارك الو هللاو الكاع 5

 | تايش ر 3 انيه 0 ةنملاو 20 هللو ليقع ر 5 0 مانو ففلتو مذا مهتما هللاو لاط"' | 6

 ديعأ و 2 يذاملا الا 2 ليقع روش صعب ه روش صضعل اوطاخ نان هللا ند هيسأ و ءاصربلا نإ

 وهو ا تيجو ردشام ا هلا نك  انهه

 5 ا ايلا تس ور 1-0

 ق:”وموهوهلوح يراسالا يداشت د اهري_سا نحل مث ور ما الاس

 10 ا ا 4 9 1

 م7 هيسنو 3 أصربلا ع نب بيبش ر 2 1-0 ١

 ةلاخ نباوهو ةيراح يأ نب فوع نب ث 3 تنب ةفاصرق اهءسأو 7 ءاضوباو واجد ن دعس 5 01

 ناك امال اهضايمأ ءاصربلا ةفاصرق تيقاو فوع نب ث را ليقع م 1 ةفلع نب ليقع ]| 1

 أهدحتنم 3 ادفاوالا رضحم مليودب ةيومالا ةلودلا ءاريغش نم يمالاسأ حيف ر ءاش بييشو صرب م

 أديس اشرش ناك امالكو 0 َوْسَو نقع يف تناك ةسارشل هيداعيو ةفلع نب ليقع يح اهب نول 2 1

 ' لخد لاق ةديع قآل نعي وعلا متاحوبأ انمدح لاق ديردنب نسحلا د نر 2 م 0 25 3

 هيف 0 ةدسل #8 0 0 بديش 0 ب 0 21 0 ةيهس 32 ةاطرأ 0

00 

 5 2 رح 9 3 هديك 1 ثد ذك عاملا ديعهل لاقف' /

 ع( رفع يدا ك ناذالا ع م

 نا طظرغ نب ةشنأ ب ة سم نب ا نان فوعنب 0 د ديزل نإ بييش وه

3 
 ا 0 7-0 ف يط نه لحر 47 ع تالا دوعأ تبايش ناك 02 كد مهثرم 3 تثدب ُْق ها يف

 سس

 ظ



 فيلا هوم د واب تل د
 00 يل يملا 7 ل 3 5 7 0 اا 0 1 2 ١ و وع ريتع 5-50 |(: هع كيلا ني 47 3

- 38 

 0 ظ سقيم
 534 130060 كات هك 57 0001 ا ل هل هل ع كن 0 شم اطل الل ات 2550 162 اكلم لل ند تان لن لل اك دك داق ادمممم كعك د حي عمصس عل

 بوكر داجبلا يداع 0 *« اهراكضعذمكنماريختلز امو
 اب ةاطرأ نم م لضفأ تدش ناكوا اسقن سسسش نم لضفا ةاطرا ناكو تقدص كلملا دبع هل لاقف

 | رذاف ل هبا نع ور< 0 ن2 لسن ا دل لاق ىلوصلا يحي نب ره هير

 0 | ةرمح همأ ينأب 7 ير رم لكار دامرو وخل يع هلام ءاسرلا, نإ قييحا ةفاع ني ليقع

 ا ةرصم نب ظيغ و>مو نايحهل لاقي 5 تاب

 رع_ نو
/' 7 
00727- 200- 1 

 ابلويس اهنع 0 ةسارو ةماعد 0 لق عرف ملا

 0 0 د ن١ له 000

 كا 0 مسلف

 ثداحلاليقع عوبريلج تعد

 اطودو اهلا يوان ىلا هاحر

 اطعوي نمحقال ناوع بر

 اهليلد باغ ني> يريح ددرت

 اهايقعايعاو بخ: -اف مالا نم

 ايون ةيوتؤ» رافع هت ايلاتال ةويرل نماانل نركز
 اهرثن كريغل ماياب ترن

 ايات عدا و اوباه سانا اذ
  اطوححو ةفورع٠ اممغو

 * اهلوهكوامايشرباج ون
 ا عامل 0 راط 856 7 وسم َه راغب تدعص كيعس ىف .الهف

 د

 دع

+ 

3# 

 د

 اهلوسرءاجب نيح ليل قراطل ©. ةريشع .تنجأ اله هل تاقف

+« 

 د

 د

+« 

 1 ا 1 ارا كردتف اهلوقع مع مل يلق كردنو 3

 || ضعف املكتف مكحلا نب يح د نع ءاصربلا نب تايشو ةفلع نب ليقع عمتجا ورم ا
 ل

1 

5 . 

 1 ان 0 نال جوز 0 ناووم يب نابو هندب تاك بيبي ىلع ليقع للك ساق نمالا
0 

 هو>مم بيبش لاف

 هاو نسابلا تايان ينغءابر ملا ابا غابا الأ #

 لاخو اهءرك١ تسل ماب * رخفاو ديعلا كابارك ذن الف

 نإ لاغيلارش اهنء>ناكف »+ لغد تدحقل ةرمهاههو د

 سس بسسس

8 

٠. 

 مي

 ا

 0 كازوعلا ضاقت ثيح كناو ع هضم لاطرالا رك نيل

 000007 لاوط فارشا قوف ىلاوب *« ماركا نا.ىل نأ .

 0007 للذقلا ةفرش» هايع ىلا * اهنم توزن مث دجلا توب
 لاضالا لذ اهنود رصقتو * اهنع نينمارلا ةراحح لزت

 2# لاق ىنبدوبالا قانعأو # ايح سانلا رش ثافحل ابا

 : لافس راق تحرص دقف «* ادم لاثتل ايماسم تعفر

 تام 0 لاق افتح مهف موق | 53 ةفاعنب لةع طهر عوبرب يفإ ةوذا لاتق ونب رع لاق

 || ىلا دم ةيرقلا لح م لاق 1 كنك عسل اهدا لاقو هل ةءابع يف هوذا هفلف مهنم لجر
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 || عضوملاىلإهب راص املف ةبرقلا لمح اك هرهظ ىلع هلمحو هيتكر ىف هفرطو هقنع يف هفرط دشف لبح ]|

 هل لاق افرصن| الف هاراو يتح بارتلا هيلع لاهو اهف هاقلاو ةريفح هل رفح هيف هقد ديري يذلا ]| 2

 | دري ناف هانهاي هعد لاق ةمايقلا موب ىلإ وكم قبيسو هياحرو 0 قع يف نا ترشا هاه ظ

 ِْ م * يرملا ةلمزح نب مشاه نب ديزي ىلإ ءاصربلا نب بيش بطخ ورمع وأ لاقو هلل اريذ هب هللا

 | كاذ تدرا اه ديور هللا لع نا 0 كيكلودلا دال فش لاقك ةريغص ىه لاقف هتنبا ىهرذلا ا

 ١ ىض٠ اءاف ايضغم هدنع نم بيش ا 0 قوز أ 3 ىلعف مرصنأ اذاف ماعلا اذه 0 كلو

 تناكنإ لاق ةريخصض لاق هلددرف كموق دس بيش ك.ايطخ 500 ل ضعب دب ردوا

 1 كفو كمللا ينأف كتحوز د هله ل هلا لا 6 ةريذص |

 ا
2 

3 5 

|| : 
6 

 تاسيس ل ايل ب

1 1 

:7 

 "0 ال1 5

 1 1 ف“ ذيك اب

 : لاقو 6 نأ تايش ينافكتددر

 اهريرص ىمشن دش ول ةنغر ىلع

 اهريغي ال ةىم قذف ريخ الو

 اهرودص كياع اهانشأ لقتو

 اهريضيالام ءامشالا نم 2 و

 ةَرينَع 3 تفرشأ دل يرءعل

 0 نسال بيمط كلو

 تضم-اذإقومالا ردا نح

 هعيطتسل ال يذلا س وفالا يجر

 اهريحيف ترذاح امن هللا ىتت # تقثا اذإ سوفنلا نك امإ الا

 اهروقص الا ريطلا تاضها الو

 اعد راح اهدنا ف
 انالصاالا تانعلا فرح دو

 هيودلاح دقو وعدي حبتسمو

 اهروقع ره نا ينالك ترجز اهب ىدتها اماف يران هل تعفر

 اهريدقو اندنع ىلاتملا ءاوش * مهارق نأ فال مع دقو
 اهروخف دعب ام انش ام ىوس * دج منايبذنب دعس ترخئااذإ

 ايي ردنا الف ىلوملا نم “اها

 أه ريغص رومالا تار كج

 يراد يالا داب
 امنإو ىلع ىنحب نأ ةفاخم 0#
 اه راب املا هبت عشا لو 0 وبس. اهممسا تلو تاو ود تا 1

 هحاحو تخاب دوق يل ةحاحو اهريمض حش سفنلا ام اذا تكرت

 تا ٠ ئطاوملا يف : ًزريصو ءايخ
 اهإةع 6 0

 اهروت سانال ءاملظلا يف نيبي * ع 3 1 ا

 5 هللا دع نب دمخ ىف هايد يزعلا ل اع نا نسحلا ا لاق يئريدلا نأ نب دع )ع ل (

0 

0 

# 

3 

32 

0 

3 
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 اهرورش امع باغ قدص ةلياب #* ةيقعلدلان م ئرسأ دقو تايف

0 

3 

3 

* 
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 ان
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 اهرويص تاثانلا قسح موقي *
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 مم ءاوذإ ام ١: كل موتا ف تايد سدق ند موقو بلك يفب نكد تناك لاق ىدل ءلا ماج ل اا ني 1 ١ ١

 بيش لوقب لثمت مث نيقيرفلا نع اهلك ناو نبدم اها. ةلاؤا يف مهب نونيعتسي ةينأ يشب نا



 4 7 م دست 2 وو 03 1 1 + 2 يي / تنبع

 - . ا 8 مخل ا 38 1 قفار 0 ' ١

 000 0 ١  20ا رماد ةيناق 1000 2
3 4 

 ءاصربلا نبا

 علطت عاعشلا ةرضاح سفنلاو 0 ز ماحاح ن . نيتفتلا تغتو دقلو

 0 حيحشلارم ا 3 أيعل 8 ةمأ سغ عم 0

 عنمأ امنت هياعو هب هلأ راع ئردتقلا ر قف يبإ

 8 | دز لاق ىزامر لأ قدح كف تاك ن قحسا اك لاف 2 نيد( قرخأ)

 8 ١ . مهانآف ةمقلع ىمسإ لاملا ريثك مجيشأ ن ل لحرب يفاوقلا تم و رفز نب ةاطراو ءاصريلانب تاع

 0 دو < قحاول !اعت | ولاقم اهوكرف مهلحاور ىلإ أوماق 0 ::كلذاؤأر | ملف مهعذب ملوةقودمت نيل ةب رمش

 1 5 : تايش لاقؤ كيلكدلا اذه

 1 امقاع فضلاىرقت الناتمءاعت *# هعدق يف مأ رهن نادح يفأ

 : : ةاطرا لاقو

 ارنا فل نا وجاد < ةقانع اج 2 اليو اان
 فوغ لاقو

 امرء ٍيق>لي الأ نوع 8 دهر 7” ل رس هنأ ام أر املق

 نب بييش باغ لاق يعدحتلا نع ليعمسا نب ىسع انثدح لاق يعاز را نع نب 00 ( قو

 مث للي تاع م لاَقؤ هرم يي نه ةعامج ا دقو هدم كعل 5 0 4 1 هلهأ ن 6 ا ربلا

 دال دراطلا رو ردا عل 3 2 ىنرداغويناوذإ صهدلام رم

 اودرويذلام وقلا ل عمدرا وو *# مهعلات من اللف قايل ينإ

 ا ا 6 ةاطر ا هاما 6 ةلهان ن م لاق وأ يع ند الحر ءاضربلا نب تام 3 يحاه وردع »نا لاق

 أ بيش لاقف بيبش
 آلا كرا ءالرا + عضوا ةيساكناك رائع رممل
 ىرجي اذإ داوملا الو هتلحفل * يرتشيفق تلا فرطاب ناكاف
 ا 0 رصنلاو ةطابخلاب 50 كربغو #3 ممم اك ا رمسعم "|

 ا 0 ةنهسا 0 ةاطرا طهر 2 دع ورم 0 لاقو 1 وهو ةطارخلاب 9 :5 دقو يورو

 اخشاب سما انضارع عا مشيو ءاحمطاب انوع هل اولاقو ىلا ناي 5 ب نامع ىلا ءاصربلا 0 باد 0

 3ك ءامو كديهم ملاعب ضال يفاودينأ دك وصلو ُك ةنالشب يقأو نانعللإ لخدو صخشاف هب هنلا

 ' اول تا رعابست 5ك لامقف ب تبايش نعل 0 2 م طاو 0 0 عطقو 4 مادو 0 لتقف م هد هو

 2. بش لاقف كناسأ نءطقال مهءام تدواع نل اق امسق مسقا مولع 5 7 هعلاو

6 0 

 مك كد ةعانإب ىلايش ىلوت * امدعب ناي> ناي ىناسل تندحس

 1 الدمع ا انوه * ةذاذق ىلاسل نم ىتبأ كديعو

 0 تاص4_ف اراعارهو د4 ”ىلرمال تاق اذايل واح كتيآر

 مظم ليلو نا ريسخلا كله اك * ربحتم كلاه ديرط لكو



 هو كياع روغمم ناك 5 نإ ركعات بونذلاب الاحر تا

 مى عذج فارشألا هب يفوأف 00 ندليخ ىااللا كفيطاطخ

 1 لاوت ىددإاو ةضل #8 اهدونقا شو ريت ادي كادي

 نب يش لبا يم را مل مّ يقاطلا بهو نب ةعذج نب بييش نب جيعد قاتسا ورم 1 (لاقو) |

 ىب اومتتغا بيش لاق ع 3 اوهجاو املف بلطلا يف ءاصربلا ومب جرخو اهب بهذق ءاصربلا ]

 0 ليجلا سأرب وهو ًاسيعد اونأ يتح اوضف ةحرقلا لهأ الإ نيبلاط انمل هباحتأ لاقف 1 ١
 لبالا ناد ن م 50 زصس بييشاي لاقذ لس الا قاس كلف 4 0-2 فا رطلا تاك نأ ع تديش

 هامروهدحو 4 ماع باش 2 لمح هيلع اوأف هءارو اودعصاو هيلع ايد تايش لاَقؤ اهرصبأف ر ظق

 وب هعم فرصناو تر ضناذن ا كعل ع 0 باش ناكو ا 7 بهذ هثيع تيا جرعد ||

 ميسا د4 عا ..للسرب تاع َُس لاَقف كك الاب 2 زافو هب هرم ا

17 1 

 هرداصم تل م 0 ا

 هراط ى لد دق نإ ىل يرَخ

 ةبازح مول ءاضربلا ىنب ىف ترعأ

 امدعل ناسحو فو رعم نبأ لوح : 1 5 ١

 هرساع عذعذب برض الو.نا.ءط نك ملو مرج نود رح عجوبأ :

 هرئامع فيشع ريغم بضطا ند اعوذ ل دو لوشلا علو الو

 هصاع هللا د.ءيال يرذلا من 2

 د

3 

3 

 هرذاعم هيز وعا ف.س نب جاعذ * ةريفش حفس مول ينيع بهذاف
7 0 

 * .ىتب ةريفش نم نار ضرعاو

 هرئار> تت رو مهالوم رد اع عقوم كلامو فيس ْى تدل 3

 هرواغم قو 5 ةلع د نشسوح ناءرف 0 0 ثآواو م

 نء ةاطر | ع لاق تايفحلا 0 مضام نع يرحل انندح لاق قاد لا ينادح 0 26 قرع 1 2

0 8 0 
 لاف. فوع ى نع 0 ءاصريلا 6ك بريش 3 درست : 7

 نيام تر م١ نكلو 5 كامك * تلبس م فر / 3

 م !ىح اح نك 3 نب كبل لوش ناكف ة ةيهس 2 ةاطر | ثوم كمل ءاضربلا 0 باريش ىهعف لاق ' ١

 1 :مكلذ ٠ نم تلقت ن ند القاف 0 مم لحرلا 0 اذا ف وع يف ق ا ىمعلاو لاق قو ينا

 لاق يباكلا نا نع حايصلا نب , ىلع ىنادح لاق كيهس يأن ١ هللأ كيع ىنادح لاق 0 ( ىنثدحو 0 0 0

 هلوق قاض نب كلملا كيع لطخالا دا 3

 يناحلي م_ملكف نولذاعلاو # يتمالم نرد لذاوعلا ركب 9
 نانش ءاع ها فرص دم 3 1 ةيربدا تقم ص 3 2 : 35 م

 كر كعمل افاطو كلدم ا 11 اًضربلا نب تديش كالملا درعا لاقف

 دعا 59 كالا نازح اذا # ىساحم فرع هولا يسال او

 نسدنح ءاملظ موقلا لي ليلو * ىرقلاىغتن نأ يدوجح انس "ىغب

 سرمتف لامح قادعا قانعاب #*# يوتلتو ارارم يبردلا ىذل نبلا



 00 (54) ظ 57

 : 61 دو ءلتقلا كلك سقللا لديل ف يرش كوقي لثش >كللملا دبع ناكو لاق
 امثاف ىلع ىنأت نأ نطاوم * ىلءاسف رارفلل نصح يناعد

 امدهينأهض وح نع يتفلادودب «* اما كش حم نحل ت تأقف

 م لثم ةايح ىفتل * دعا ةةارحلا 0 را

 ىخاب ودا ولا ىدان عير اذا 6 سرافةئسالا فار ةاط كانك

 اننعانا ىفلا ان ورلا لاح < تكمر ا ءرائملا ريف عر ماذا

 . جاه يذلا ناك مو 1ك , دلاخ لاق هيلع 1 رك و ىديزيلا هللا هع ينأ ا ه0( تل(

 غلبق دعس نب نامالس ىنب ند راح ةييش يف 1 ناك هنأ ةفلع ن ؛ لق .ةعو امرا نب بييش ني.ب ءاحبلا

 هدنعو سلاح 3 وه اثييف اظيغ هيلع التماق ءاسنلا 0 ثدع ةالم يفب قف 0 هنا هنع البقع

 وه هيلا بثوق هتلحار ىلع ىتامال_بلا هيلع علط ذا اهمسيو ءاملا ىلع هل البإ ز# وهو هل ناملغ

 ١ حو عضوملا كلذ ىلا ل ريش هدك نم فرصناو هتلحار رقعو احرف َ رض هوبرمضف هناملغو

 اروغ قاذلا ىد و ًاسرش ليقع ناكو | ا ءاحبلا

 مد قافد زاغا 0

 ئ ىحيل تاكو ة ةيسابعلا ةلودلا ىنخ# 1 كل تلح ادق 5 ةليمح ةئسحم ةينغم قافد تناك

 ناكو انباحصأ نم هؤارظنو ةظحدح هنع انثدحو اليوط ار ا رهو هبا دمحأ هل تدلوف ا

 عيبرلا نب يي تامو حب هنكلو باطتسع سيل ءانغ ينفي ناكو نينغملاو ءانغلا سعب ماع

 ]| بيطلا نب دحأ ينثدح لاق ىمع ينئدش مهتلر وو اولا ده تا كك و داوقلا نم هدعب تجوزتف

 1 ةنقتم ةنسحم ةيئغم قافد ن 3 فورعملا ل عيب رل نا نب ىك دلو 5 قافد تناك لاق يسخرسلا

 5 فرالا ةروهث.م تناكوض. ضع نبا ع 3 تش رلا كي ةيوزنم 00 تءطقن ادق تناكو ةعنصلاو ءادالا

 - | نم داوقلا نم ةنالث اهالوم دعب اهحوزتف قافد تقتعو بيطلا نب راع كلذ ةوتفلاو نوملاو

 اهوجيي بيز نبا ىسيع لاقف امج 0 مههوجو

 قاعلاب رضأ دق اهنسح # قافد راد ثا انك ت

 قاحم يف 0 ناوكبيال * اًافد ىتشلا عبارلا 0 0-5

 قاف آلا يفراسدق(١ اهرح > مّؤوش# اقافد“ ناف اهعضل نع هلا

 قارريغ هحرجو 00 5 بهف العب عجاضت مل

 | نبهللا دع د ينادح لاق ىعاشلا وداخل ا ل ىكوكلا م ءاقلا نب نيسحلا ( ينرخأ (

 1 ةفص اهه فص يأ ىلا قافد تدت ك لاقمأ يك 7 0 نود نب |نعةظحج ينرب> أ وزودمح

 ” 0 |(ايهباوح نوكف هوس 1 نينا ضعي ىلإ تعب اقل قدس هل لات اجمع باويلا هز

 نزولا ةرورضا ءارلا ناكساب )0(



 ١ لاف ريفا «يحاو يشع ١ ورذملاعرقالا قوي رملاعلصألا "وبلا "قوقلا ىدنع اهلا تك 0
 اندلد نيا نيب دس ا ا را مريو قوتفلا ق دعيو قوثلا اسي قورعلا فشلا

 ١ رتاج رخ > اذاو رفح لخد اذا ترد ع لما يار 1 ناثر دص نيد ةرائم نيلح

 احلا تفتلاو 6 ان>الا ترراشو مالكا قر اذا ردك رولا لك ولو هروك فلا حطن و

 احا ر>الاقشو حاقفلان ءطن روك حامرلات 3 امحوروك ذلا ضيلا كو قاصر ا 1 خطلو قاسلاب

 لاف ءاعلاندمحا ينثدح لاق ى ع ( ىنثدح ) اهعطقف لاق عد ٍظ نيعلاط مك عز مف أنريص

 فول قارصنلا هس فو د نبا هيفو 0 ةريص ترضح لاق رفم> نب ىلع نب دمحا ينادح

 | لاق هيلع ا سوماحلا ينأب قافد نبا ثيعف لاق لالب ةبارق زازنلا يبوقعيلا وماما يأ

 ةيودمحباب ىلا يذاتساعم م مالغانأ و تدضملاق ايدج وتدكال هنأ ةيضملا فاح مث ينم اوعمسا

 ا عا 1١ نك ىف انلواش اذهم ا قافدانيلا ترف عب ءال هضرعن زب انعمو ديشرلا -

 اعلا رخالاهجولا ىلعو ني رح ىلا ر " ٍ 0 نا ىلا نطل اييحو ا

 ناكل نيرخ ول ند و هللاو هتكساف لاق نب وحر ىلا لان و نيل ىلا

 نامالغ اه 3 سو 5 لودي قافد يفو 2 ( لاق ) يرج امث هضرعل نو -

 يك هل. نلاقف ردفايكتي نأ امهمدخأ ول تلاق اهناننسانا ثدحت صنخا فا نايسالخ

 . بئيز نأ ىسع اهف لاقف بانعالا يف نيس امل نات رحت
 شعلا نه ضفخ يف قافد * اذ تعول انل ينغ نع 5-6

 شدخلا يف حيورتلا ةلعب * امناكتي نامالغابل ْ

 عيبرلا نبا يحي ةيراج قافد 0 لاق يدوملانب مهار ١. نب هللا ةبه ينثدح لاق ةظحح ( ينثدح )

 آ 0 نقلا 0000 ١اكو ءاوهعاع 0 دحأو كير املا نولي اوناك ةعامج لصاوت

 ءابأ يني قدا 5 لاَقف اهجوزو اهطبار نم ىلع مه ءاشأو

 تس و رص
 اقف كحمو ساتلالك]  قلخ لك ةندنسل كحدع
 اننمشم الا مدمس محلب « .متنينم ثقلا تطلخ اذا فكت

 ىنثدح لاق ىمح قرع ةيراش ىلاؤ قير ىلاو ىدبملا نب مهارباملا بسني لمر فريف هيف

 ظ تاو دق 0 قافد ىلو« عيبرلا نإ يحي جرخ لاق نافه وبأ انئدح لاق ىهاط يبأ نب دمحا |]
 0 00 دياوالا هالعل كك اه د يف هّنيراح 8 6 ضع ىلا 5 نإ دعا هنبإ هنم

 0 05 #2 راس 0 00

 نيرما لك دام كو كمل كلل ايكا

 ا راما هوس وس



 + ينع انيت#لا / ا 4. هارت جب
 م دي 3 يسبق ابد تهمل مبا دولا هاا

 ية مايبم هيد 1 1 2700 1 7 ا كن 7 .
 ةيط 1 ام ا 1 ل لل
 ا د ا 261 0 )0 5

 1 م م 5 3

 دو ةرامخلا ةنالا نم بكس وص جس

 5 د حصان كنلك اه قر

00 ال ءانغلاو ينقثلا م 7-5 ا نب ديزل ر هشلا
 ٠ | هفوقدحسا نع 7 كدا ير ُِق قاطم و ليقل 

 اع 2 نع ليق' ف.ةخ راطلا ١ "ل

 4 هرامخ او مكسحلا نب دير ا 1-0

 |٠ تدجو كلذك لس وةيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص صاعلا يبأ نب نامع نب مكحلا نب ديزي وه
 5 0 همس نامع ناو يصاعلا يب ه١ نب ىلا نب ديزي هنأ ءريغ رك دو ىارعلا نإ حس

 ش 1 دامك ن نانأ ْن ف نب 2 1ع نا ددع نبش ن١ ىداعلا 100 ىحعصلا لوقلا وه

 | حت ةمولإ فريق نم لسأ نم 0 ةعوأ هد> نامعو فيق' وهو يق نب م ابطح نب كللام

 1 || دقو اهعاتب او اي مرا كانه هل تناك هللا بوسنه ةرصبلاب نامع طشو ةر و وه فئاطلا

 1 710 افرطمو ندملا ينأ نب ندحلا هنع ىورو تيدا ٍلسو هيلع هللا لص هللا لويبر نع ىور»
 0 انتذح لاق ىسوم نب رشب امثدح لاق ىلع نب نسسملا (ينربخا)نيمباتلان راه رعو 5 تيشلا نب هلا
 | ديعس ةعمسو دله أ نب ديعس ن٠. دمحم هعمسو قحسأ نبدحت نء هعمس نايفس انثدح لاق يدب لا

 | لاق لوي ىنةث 1 يحداعلا ىلا نب نامع تعمس لاق ريخشلا نب هللا دنع نب فرطم نمدنه 1 نا

 ناف مهفعضأب مهردقاو كموق م امريو هلعاشا لص هللا: كوسر
 : ةجاحلا اذ را كلاو فعلا مهنم

 1 َ 7 وسر لاق لاق يصاعلا ينأ نبنامء نع ءنسملان ثعشأن امس نب ل كن دج يدا لا
 | انئدح لاق يره لادم ءنبدحأ(ينربخأ) رعاه | لعدحاب الوان ةؤماودخا سس وهيلعةللا ىلد

 3 | ىماملانأن ا نبديزب قدزر فلا ملاق نأ مدس لوم لستلا نب افلا امدح لاق ةيك نتا رم

 | كحلانب ديزياولاقف انراعشان : هاك ركمدك يداااذهو .لاقف ا
 ا ةكمخش تدب ةهاوناو اردت نإ :تاكر را تيب ةركي ديرب مأو هيدلو يت< نأ هللا دهشا عن لاَقف

 ْ يك , ناقربزلا ناكو جوت 2 وهو مكسملاىلا | جر 1 را رك تناكو ةيجان

 5 7 0 لاق ىل ملا رمدن نإ بدح ( ليلا ) شايعو سادلا مهم نون: هل ناكو سايعلا أ

 اجنايف دشش 7 ىنقثلا

 ْ 1 | ءالوف ىنقثلا م 5 نب ديز 5 , فسول 3 جاجا اعد لاق يعاز آلا 1 لاق بام ب كب هللا كديع

 يندقنأ جاحطلا هل لاق هعدورل هيلع ك2 اما مم ع هيلا عفدو نو 0
 3 | اناودرمش ضع

 ٠ْ كلوش وامف رخشب ةديصق ةدشن اف هل اندم هدشني نأ دار ا

 ١ | ١ رئاطلا باقعااك قفخم ءاضيب 2 ةبار 0 0 يذلا يبأو

 0 ا 0 جاححلا عمسأ» هلق
 5 1 جاححلا لاَقف هعدول ناريغ ن 4 3

 ١ 0 لاقو دهعلا بتدحاحلا ىلع درو اذه 1 كوبأ كرو. 8 كل ريخ ا هللةؤ هدر اذاف دهعلا

0-1 



 فئاطلاب اعأ كدحب تعروو * هاهو يع يدج قرر
 و يفلا هبديصقب رسدمو كلما دبع نب ناماسإ قلاب ايضغم هنع جرخو

 اديع 7-0 ص لوقأ اذا # ادومعم باقلا ذي ءاهم 1 00

 #*  ادوادن ناماس را #2 هتميشت يشأ 0 ل ع اف لوقيإ

 : ادومم ' نيقابلا يف 5 تنأو كلفت ن + نيحاملا يرولا يف هب دمحأ

 ادوطاو ملا رومالا ف مهالوأ * #* اكلم 0 نأ ل ٍنئاثلا 1 5

 يفوانج تمدام: ىلع كل نوف لاق اهلا ترم كيلاق: سراقب ةلامعل كل يروا ناك 5و نايلس هل كاقف ]| 5

 . هتسن ءءانغ ةدمصقلا هذه لو

 اديعمداتعي اح لوقا اذا * اذومعم ىلقلا اذه ءامساب ىدمأ

 اديحلاو نيثيعلا هيش اه ىدحأ «.- رش يذ- نال نع نه 06 56

 اهبيعاؤملا يفوت الو ليت ذاق 8 لحم ارق دعب دع يرجأ
 ادو>حوم سلام ىغتبي ةيغب وذ قملكال يسأ مو ناك

 طيسلا نم هضومع * ضد 3 ةعسر د نب ورم ىلا تاثبالا مده تيلبتنك ناللا

 لو ليقت ديعمل هنا ةنان نب ورح و "5 ذو قحسا نع اها رح يف رصنبلاب كو لقت ضي رغال ءانغلاو

 نع ىرمعلا ىنثدح لاق 0 نب ليلا انثدح لاق يدرب سابعلا نب دمحم ( انريذ> ا ) يلع س ولاب

 قالكع( اف 2 مّ 1 ااح يوتس و جاحملا 2 ا نع سعت ا انريخا لاق يدع قس مكيطا

 لوشي ثيح يلع ينأ نب ريهز هللاو

 جحل ءوسلا 'يرعا اذ نع فعب يه * ةظيفح يذ ”يرمالالا وفعلا امو ١

 وه امو لاق اذهب ةدشن هنأ تيدب اسنع يفبأ تك دق يئاربمالا هللا حاصأ م ىلا نب ديزي هل لاقذ

 ١ تاق لاق

 اها دا يذثخمو هبلع * هلهج ةريشملا ملح وذ نمايو
 هذهو كنا نم يلا بحا ناك هللاو ينبا نا لاقف هب هير قا دم اذه لو نا كعنم اش لاق

 | مكمحلا نب ديزيل ناك لاق يدع نب مط نع'يناركلا نع ىمع اج ييحأ هدف نمر
 هسر. لاقو اديدش اع ز> هيلع عز تاف س نع هل لاق نبا 0

 اهٌوازح ا دالوالات ناك اذا * اص 10 يع هللا يزجح

 اهؤالو هللا بر هئش ىلع # ىزعو ىلهرحا يس« اوىنباوه

 اهؤاماح هملح ىضريو ماح * يفتن ةريثعلا لهج اذا لوهج 0

 يرمعلا انثدح لاق يناركلا انثدح لاق يمع ( قوس )لوألا نك يف روك ذملا تيبلا اذه دعو ]| 5

 مالسالا يف مه ىعاش نمءاريخ ةيلهاجلا قم سعاش ناك ناوىم نب كاللملا دبع لاق لاق طبقا نع 5 و

 هلوقب مكتحلا نب .دينف مالسالا يف مهرعاش امأ مهل لاقف نينم'وملا ريمأ ينسي نم. لرقف | 0

 ) رع يداح 3 يفاغالا 8 ىلا



 ايامللا كلل "كتل اذا © هم ثسلو باشلا كنمااف
 *©  ”انكرلا ناقعي مل ةكمو # دحن لهأ لئاقع نم لئاقع

 ابارمغ الو ندرط اباك الو 0# جت موب عقبأ ندر طن و

 8 ةيلهاملا يف مهرعاش لاقو

 سفنتم هلالخ نوكي ارم © ةءارو ناف ريلي ناتشلاو

 د ا يف“ ىتب الو * ةمالق ىبشملا يف» صققثي مل

 ىنةثلامكمملا نب ديزي لاق لاق طبقل نع ء يردعلا اتمتع لاق يلا كل اند لادا رع < نوح
 كلما دبع نب ديزي علخ ل 0

 0 ناوغب رح ترمش دقو * ةريصص ابر -- تحم دوق دلاخ أ

 هلوق غلب املف هدشنا مث نيعتسأ هللاب باهل نب ديزب لاقف |
 رعشاف كلدب رعشأمل تنك ناف * مهكلم ٍلاز دق ناورمم ينب ناف

 هلوق غلب يي 7-1 5598 1 كلذب هيغل رءشام باهملا 060 ديزي لاف

 زدعت كنك رو 0و ا : نافاميركشعوأ انا تف ظ

 نشك اعا نلهملا 0 ديزي 0 نك َّئ مثيلا ىف لاه حو .(يرمعلا لاق) هئم دب الام اذه لاقف | :

 55 يناثلا تسمأأت هو هللاب ناعم أ لوألا تلا 50 هيلا عتوف تاببالا مده م ل كي دير | إ

 .نباين كه لاق ينالغلا ينثدح لاق عكو ا ب 0-5 (ينرخأ) ع هذه م 0 رتل تحنو 0

 | دو بالسب وهو جاجتللا ن نحس يف بلهللا نإ دير لع مكحللا نب ديزي لخد لاق ةشئاعا

 هل لاقف مهرد ففاا رمثع ةتس 0 لك يف هير اكو هيلع مكدق ناك مل

 تا حالصلا لضف ود #* واو ةح امس ١ كد ,قيف حبدأ

 + سدح ءالملا ُّق رباصو نإ ممل تشات نأ رطنال

 برعلا كيعس نود ل نإ لهم 8 دا لا قيس تزرب .

 باذعلا ىلع ربصتو عوبسالا اذه مح هطعا لاقو هل ىلوم ىلا باهملا نب ديزي تفتلاف لاق
 ديزي 0 ضي 5 ةز 7 ةصقلاو تاسبالا هذه تن :ور دق رد الإ تميسلا ىلا

 : 8 10 لاقي م ) قرع (

 : 7 يدع لاق صفح نب نا ينادح لاق 2 نب نوره ىادح لاق دعس يبأ نب هللا دنع اسدح |[

 56 و 2 نب 6 نم بتاره ىنتثلا مكملا نب ديربنإ ساسعلا نأ ةرصبلاب فيش فرع دحاولا دنع |

 0 0 9 اذا 2 يا هاوذ لاق اه ا ن* موف ىف ناثنغو ٍاه دج س »ىف تداحف لاق. اعلا لا

 0 3 مث ينج لأ يو 5 ىح ينان 0 اذه مولا لاَقؤ يلا لقأ كلو 8 اق 4. شم يف حرت لخد

 : | يب ند لدحر تاق نع + مدالا تضرعأ لاق فيش نم لل>ر تاف 5 0 نم كياع مالسلا لاق:

 2 رشا ن ١, لاق 0 يبأ دلو نه لحر انأ تاق هدب لهأب فرعا كالث» أ للا الا هلال لاقف كلام |

 ْ لوي يذلا نفلاق مكملا نبديزي تاق كوبأ مأ لاق ما تاق

 الك مي لاذ العو * نأ ل تام لاق



 لوقي يذلا نف لاق ىنأ تلق
 ايشلا قرط ذا بيشلاب الو © ىليل قارفب ابحسمال الأ
 اباحطصأ امهل 5- , 0 مذ »+ بشو ًادوت نان باببش

 اضل فلل كيلاع ؛اذا * هنم تسلو بابشلا كنم اف

 لوف تملا نفلاق يبأتاق 2
 عبات صدلا 3 2 4 حاصل نإ ان سانلا 2 اودعف اولاعت

 عراك الا ميدالا ضع ىفديزاك# اهدادع 10 مل عد 2 سا

 لاق كح ءا نيبو كني لحد نا نم هضرعو هسفنل قوس أ ناك كل هللا رفغ تاق لاق

 طق كلف 0 لز,ام ةماعلا لهأيل لاقف 0 ينلزيف فرص أمل هلم هس ىذه دقو كابأسلا د

 ىلصوملا م ىار | عفت ا نع ء قحسأن ؛ دانح انندح لاق.سهزالا. أن نب ديم نيد( يل

 00 57 طم ريغ تناكو ه هم ريدا ةيراح ىوم م ا نب ديزي نكن مة ءاروح د

 مع املف ةلحار اهآلوا ةماغ عه ىلا ١ ديرب ثر د اهارتشاف ةفوكلا نع م لحر مدق ملا

 لاق هن وص عفر كلش"

 0 تلقلا 07 + عوسشلا حزانلا ادع

 غور 1 ىلع يب «* هيلا نم هللا عدوتسا

 ا هل لاف 5 هيلع فقو 5 مول تا سلاح وه انيمف 1 اهريخ هنع بافو ةيراخلا تضمو | ش 0

 هيفو هيلا اباتك اذاف هضفف اموتخم اياتك هيلا عفدف 5 لاق مكحلا نبدبزي

 عودص هب يباق ناف * عوسشلا كباق ى كل ١

 عوزت يديساب كيلا * عاف ءاملا برو ىلو

 عولولا انفش ناو انيف * ىقالت امب ائيلع ززعا

 عومد اهل يريع نيعلاو: * ىبلو كيلع ارح سفقاف
 عوجحرلاو برقلا انشيعو .* يفانتلا دب يف انوش #

 عوشخ هب ينم باقلاف « ايائماي تنك اميحو

 عولط اهسوش نم ناكام *# ىنم مالسلا كيلع مث
 نمهللا رفغتسي لعجف ا اع ءانربداف هتصقام ليكلاال لاورب رع نء همحر يتح هللاو ىف لاقأ]

 0 صزالا يأ نب هب انربخأ اذكه نكلو عون :صم ريا اذه نأ بسحأو هيلا باتكلا هل |
 لجر ءارعزلا وبأ ىندشنأ لاق ةديبع ىنأ نع ذامد ناسغ وبأ انئدخ لاق يعازملا دمم نب مئه 31

 ديعلا نب ةفرطل ةيلم“ نب سدث ينب نها

 وجىل كردصنا يدبن كنيعو * حصان كن اك اه رك يفر 80

 ىئقللا ا ند اتاك نا اعلاو ءالعلا نب ورمعابأ هتدشنأو كلذ نم تبجعف لاق ْ , )



 داوم ديزيو م ه2 نب ديري نسف + ءارعزلابأ نأ و رم مايل لاتف ةف رطل 0

 ءارعزلا انأ ع "أ انا باتكلا اذه تلوم .لاق اقداص ءارعرلا وبأ نزكي نا زو دقو رمعلا دن ||
 هلوّشام 2ايام اذهو مكللا نب ديزل اهوور رعشلا ةاو ر نم ءاملعلا نال هاكح امف قدص

 ةفرطل سيل هنا امواعم ناكل كلذك 0-0 مك نب ديزل د ايسيف اك ركشم ادا اذه نك لاو

 000 11 روودطعو ةفراط تهدم اشم اشيأ ودالو تاياوزلا راس ىلع هرعش ف ادوجوم الو
 ينأنب ع نب نمحرلا دنع هم نباو م 1 نبهبر دنع هاخا اف تنامي دئاصق ةدع ءانعم يفهلو

 أ لوقي هيفو هبتاع يذلا وه نمحرلا دبع همع نا لاق نامعنب مكملا نيذيزمل هنا لاق نمو يصاعلا
 ليتق ريغب ًاموب يمد باصا # ينعطتسي 1 لاك 15
 ايل اا لا داقد 2 26و تام اع ضرعاو

 ليمجي الو هئم نسح الب *

 ليلعو ىداب عدج باعياب .* هفناتعدج للا الوات ئشولو

 * مهتزر موقمالحا ىلع ًاظافح

 هبر دنع هيخأ ىف لاقو

 هريسغ مار 55 يد ةلماحم

 0 يدل نزعت نازر

 ءادلا هردغ نم هفودح يرويح »+ اهرهوض ءاندعشلا 9 رمدسلا ىحا

 هال  ةضّلا نود ضررعأ دقو نك هتصغ تعرد ةصغ وذ ناو

 ءادعا ءادعالا لزم 5 #١ ينازا قيرل ا غاسأام اذا ىَح

 ءاقأ ناوذالا ن م كانك يفا د هل ترعسام ىدس رفكذ يعش

 : آن .ءالا يهو تار نه دع »*# ديو هدنع يل دبو 30 مكحو

 هقوف ةفرط مالك لوذسم نا لعل هراتخم هنم ركذا انأف ةفرط ىلا تيسن يتلا ةديصقلا مامت امأف
 0 كينيع نعد ينعو اخافص * ةوادع 0 تقل ند ا

 يوطانرمالا نمىوهااملت ساو #* هتيوه ايما وهال اذإ -كاوا

 ونام ءاملا يوترا امينع كرشو #* هلك كري ناك افافك تدلف

 ومسك كاذ 1 يودع تيادإ 3 هتيقل نإ ياوص يدي هك

 00 قبلا لق نم همأ ا 23 يوها5 ت>طىالول نطومك و

 يوخ هنايذب تاثلاب الأ تالقو #* نعل ك.« نبادحلا ينّباام اذإ

 وا ةلغ وخأ را ايم اك ايم كم نا كان نإ كن اك
 7-1 1 لبق 9 قىح كمذب 23 اهتسدح دو سدح سف تحارب امو

 يوعرت نبع تسالاص> ثالث * ةمموةسغاششوتعمح 7 * 0

 . يوت برق يوتجي لكف كاذأ * ىوتجاوينمريخلا تيوتجا كارأىورو ()



000000-- 

 يعد نه 2 وعدب ند مرشأف د6 ل ىعاذلاكب وعديو

 د مأ اهنا ءاد تمتك اك * هتمتك دق املاط قع كلما :

 هبراش الو ةفرط بهذم يف لخ ديرالا 3 فىع مس 3ع 2 ُّق هل ند هله ات اذإ رعش اذهو

 م7 ةرانخلا ةمأملا نم سس وص قع

 ديلاو نيععلا 2 تا هتئئقرو »+ هدنهبع مداق دو ناك تو

 لاب نو رع نعرصتلاب لواليمخ ةيولمل ءاضعلاو لكلا دوسالا 0

 هك .ن نيدلا نب يدع نب ةناه نإ ساح نب يه نيله ن ناش او ملاظ همسا

 3 نر ةوخأ مهو زاؤ قيوتصم نب سايلان ةكردم نأ ةعرح ةناتك ناك دبع نبا

 0 م دعل 1 مود منزلا ان هلأ ينب عم تقرقأ دل عضوملا يف فاتخم اشيرق

 ْ روف هدلب 5 نأ ٠ نمنولوقف مهم نواستلا او ه شيرق بسن ىو هنا انك نب رضنلا نأ مزنه يدم

 ميدحمو مماهقفو نيدهاتلا هوحو نهىلودلا دوسالا 5 ناكو ايشرق سيلف رضألا نب كلام نبا

 ابن وع يورو رك افاحبع هللا يذر بااط يأ نب ىلعو باطلا نب رمع نع يور دقو

 ناكو مهع هللا يضر بلاط يبا نب طر نافع نب نامعو باطلا نب رمع هلمعتساو هريغو

 كلذب تءمسامو نيملسملا عم اردبدهشو مالسالا لوا كردا هلا ةدينع وبا 2 هتعيش هو>و نم

 نع يأس || كءصلا دمع نب ندرلا دنع نبادقع نع دعس ىا نأ نع ىهع ين ربخأو هربغ نع

 ىف نكمل ناك وهو نابع ن | كل ةرمعصملا ىلع هل *ع هللا يضر ىلع هلءعتساو هلثم ةديبع ينأ

 ير امان اع كا :,عكالذب يوحدتللا ىربطلا م م ب هد وبأ ( انربأ 2 ه2 و 2 ءام

 0 نع دمخأ نب ليلا نع هيوسس نع .شفدالا نسا ينأ نع ء ىمرألا ور أ

 نوعا نب يك نع را نوعيمو ليفلا 4 هسدنع نع يد مرسل قدحسا بأن هللا دنع نع 01

 اهظف دشأ تعفر 000 ام بأ اب هل تااقف ةرصبلا هتلبا ىإ لذخد ىلؤدلا دوسالا | انأ 3 يئبلا

 كلأسأ مو كلر راع ةباان |(و رجا ني اط لاَ 5 را نامز يأ هنم مهفتستو هلأستا

 تالا م أ ةغل تبهذ نينؤل 00 ٠ لاق مالسلا هي هيلع 5-3 ااط أ ىلع نيئمؤملا ل و

 ظ نارا ه سمع أف هد 0 هريخ اف كلذ امو هللاَقف لدعمءْضن أ ناكر اع لوا طل 3 كشوأو مجعلا 0

 لو كولا اذهو_ ينعم ها فرح لعلوم نع م هلك مالكلا نأ هيلع ىل» 3 مهردب ًذ م

 اذه ىناهبصالا جرفلا وبأ لاق | هوعر و نويودالا اهلقنف اهلك ودللا لودأ مسر م هيوبيس تناك ' :

 6-5 ا اذهو صقئرودبز ظفالاو يظف> ن م 4ع ةكفوملا 200 رفعح 5 ع هتظفح

 ىلؤدلادوسالا أ دانز سم لاق :ادملا ءىع قا نع ء قدسأ نب دامح انثدح لاق نيسكا نب يسدع



 )؟٠١(

 دودحيف ىلع دازفنرقالا ٍنوميم ا 8 ”اموسر وحلا نم مسرو اهطقنف يا طق :

 وباو يه مرضحلا قحسا ىنأ ل هللا دنع ءاح ف < .ىئرهملا لأ دعم 321 ه4هسيئع هدلعلا امف 2 5 ةسر

 ةزم نبا ىلع مو هس حلف هم ءاص ناكو ىدزالا ديمحأ نب ليلخلا ءاج مل هيف ادا : زف ءالعلا نب ورمع

 7 قرح اع نولمسي نرآلا مهف امور ني ةوكلال مسرف ا م لغاك نب ىلوم قاتنكلا |

 ا امدح الا يروملاو ىزوتلا نمد لاق ىودلا 2 دم 0 لاق شئندالا ناماس

 ةوسالا وأ نإ برد ىنأ نب رفءح نع ءالعلا نب نايفسيأ ن 2 ناملس وأ يميحطا فورعملا نا

 هدول_> تر لاق 7 د نوذعل معلا اذو كل حو ل 0 ىال لق لاق هيبا نع 2

 لاق 27 نب 0 نع ا نب 0 0 نب ىحت نع 0 0 هللا 5

 يي را م ريمآلا هللا حاصا هل لاف ة هرعجم ءلان دايز ا ءاح ىلودلا دوسالا وأ ودنلا عضو 0 لوا

 مس,هالك هب نومش املع م عض 0 نذاقا مهنسلا تر.غتو محامالا هذه تطلاخ دق برعلا

 ىلا اودرن ود فلخوانابا تامدايز لاقف نود, فاذو اناأ تام لاق لحر ادايزءاح ع لاق ال لاق

 ين ربخا دايز نب هللا ديبعنبب ودو -الا يبا ني تناك ةصئافدها رك دفنا رهمنيديزيشابعن 0 ينأ

 نب يا 0 نب لع 0 00 3 00 : 00 انثدح لاق سابعلا]ب دجا

 ف 0 هنع 0 3 5 0 وطو سان || - نه ا ُِق 0 0 0 2 91

 ةاهدلاو ءارمالا وناس رفلاو فاريشالاو نيث 1 ءارعشلاو ءاهقفلاو نيعباتلا ع أدودعم ناك اهعيمج

 (هاؤوامش) كفل رذخالاو فار ا علصلاو ءاللخع ءاو ع .ثلاو نا ولا يرضاحلاو نا وحالاو

 يحابلا بيعش نب دمح نب دماح انثدح بو هيلع هللا يلص ىنللا نع ادنسم رم نع ثيدحلا نم

 تا رفلا بأن دواد 0 لاق دلع 5 سنو انيدح لاق بر -- نإ ريهز ه4مدْح 3 امدح لاق

 ض سه أمف عفو دقو اهقفاوف ةئيدملا تينا لاق ىلؤدلا دوسالا يبا نع ديرب يبا ن , هللا ديع ن

 ىلع ىنئأف ةزانح هب تر ّ هنع لاك هللا ىكر تائعطا نب رك ىلا تلعن اعيرذ 0 مهف

 روع لاَ 5 امحاص ىلع ىنناق ا رد مْ تحو 4هنع هلل يحصر روع لاقف اريخ اهحاص

 مسو هي هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاق م تالق لاَقذ نام هؤااريمااب تدحوام وسلا 2 لاو تدحو

 نانناؤ انَمَِف ةثالثو لاق ةنالثو انف 0 هللا هلاخدأ ري ةعبرأ هلدهش 5 اعا
 1م م نانو لاق

 لاق ماشه نب ذاعم انثدح لاق ة.ثخ وبأ انثدح لاق ديعس نب دماح ينادح دحاولا نع هلأسا

 سانلاه:عىلاعت هللا يذر تاطقلا نب رم ب بطخ لاق ىلؤدلا دوسالا يبا ن ع ةداتق نع يفأ يف 000

 ساما ى ق> ةروصن :م قا ىلع دا نه ةذئاط لاز زي ال لاق لسو هي لع هللا ىلص هللا ى الإ لاَقؤ يل 9

 انثدح لاق ن املس ن نيل يعاب نب د انريخا مالسلاهيلع بلاط ىبا نب ىلع نع (ءاوراغو) نعو(١)لجح هلأ

 أ مما مهنا يتح نيرصهاطظ ما نم ةفئاط لازال ةيعش نإ ةريغملا قيرط نم ىراختلا يورو )010(



 غ6
 5 3 : : م01 1 1 م ,

 لوب يفو لسغي ةيراجلا لوبإ ىف لاق هنا هه>و هللا مرك ىلع نع ع 22 وسلا يبأ نع 0

 انثدحح لاق رامع نب هللا دبع نإ 1 ين ربخ ًاوىمشلا ن .ع 0 نب ىلعم ا لاق 0 قى ىلع '

 نم ةيردملا نا انيع هللا ىكر نع نإ جرح ا اولاق اعمج م ينئادملا 1 لوح لاق ةمش 0ك رم

 نوكت تداكو اي لاله يغب نهد م هللا كد 2-5 مصاف هدريل هموقيف دوسالا ونا هع ةرصبنلا ظ ١

 0 ىلا ةوادملا اهعم ىقل ءامد ان أ رىشنال نا هللا دش لاله وش مهل لاقف ا مهب

 ةرقالاوا تعالو هنع هيام 1 رف ام م ا 00 الاف ع نإ كيا "وما ريحا ديبالا ظ

 عكوو يهمل رمهعمأ نب تريح وبلا 0 هالوذ يرد نع را مالسلا هي هءاع ىلع يلا 6 ظ

 ديع نب دلاخ قدح لاق يضلا 0 0 ده ينثدح لاق دعس ىنأ نبهللادع انثدح اولاق ىمعو'

 ةرصبلا ىلع نابع نال انيىلؤدلا دوسألا وا 00 ء. 0 روعم هد ع 50 ب كح لاق هللأ

 ش لوقي يذلا وهو
 الامعالا نسحأو هلالا,عداف * ةجاح(١)ئاولا نمتبلطاذاو

 دوسالا يب أب برد يف ل نبدي 1 نءزاماس نأ هدم ع انمدح لاق يرسلان , دانه 1

 ا

 يامر هك تطل“ ورق © ةرده دارا كاس

 الاودحالا بل هلآ دن « متعروعاو ىتاشو دانا نأ

 الاؤ_س دابعال عضعضت احبا # م-بالطب نكت الو دابعلا عدف ظ
 ا دوسالا وبأ ناك لاق مالس نب د2 يئايرلا انادح لاق يعاز لا دمحم ن متاح ( ينرخأ)ل

 ا انأ اي'لحر هل لاف ءاقدصا روزيو قوسلاو دحسملا يلا بكري كلذ عم ناكو نع دق يلؤدلا |

 ' لاقف كل عدوأناك كلز دا ولو ترد ةك رطا ع نع تفعض دقو تل كا ,أدوسالا ظ

 يندب يف هم لام ىاانلا 0-00 م عمسأو 0 دفتر فاول نكلو تقدص دوسألا هَ هل

 احلا ىلع ارت>او يدلا ِى ساو ىلها ىف مغال قيبيف تساح ولو يناوذا ىتلاو حيرلا قشنتسا ظ

 لوقبالف ىلع لوبت تازنعلا ا تح ىدنع مهسولجحو قانا مهفلال مالك باهي نمله ينكو
 لاق ةمركع وبا انثدح لاق ىب يدع - لاق يرابنالا مءاقلا نب دمحم ( ينريخا ) شه دي اي

 كلذ د_ءب اوحاطصا مث الجر مهنم ليدلا ون تاتقف 'ةعزانم ثيل ىنب نيبو ليددلا ينب نيب ناك

 ا ههنم مالغ هيلع. لاو اهئادا ىلع ةنواعملا هنولأسي دوسالا يلا" يللا اومدتجاف هتيد اوداوي ناو 1
 ' لق ممن واعم نم كعنمي امو مهدي سو ةريشملا خ خيش تنادوسالا ابا اي هل لاقف هضراعو ناب وذ ْ 76

 أ عمساف يخا نبااي ترثكا دقل هل لاق مث دوسالا وبا هيلع ليقارثك | املف ددوس الو دي تاذاا 0 3
 أ اك ءاحر هلام يطعا لجر امأ لالخ ثال“ يد_>ال الا هلام يطع ام هللاو لحرلا نا يف ١

 هر يف هدنع اموهللا ه>و دارا لحجر وا هلامي اهاقوف هش ىلع فاخ لحجر وأ هيطعي نمث

 دل يسم يسبح: ياحي 2: يسسج ١> تسوس ب: وسد تسد يسيح

 ثداوحلا ينورو.(١١ ها نورهاظ.مهو هللا | ا
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 قل عاألو اذه نءءىث فق مح الو تاقطاا هده دحامأ م هللأو هلام نع عدج قحا لدحر وا

 لو ول دوسالا ىبا لام ن٠ كل ريخ كللع يف هايآ كتدفا الو ءالوط عد: يف زجاعلا للحرلا

 انثدح لاقدي رد نينسحلانب د 0 ريخأ) بايلا وردات و. مو مكث اذا ا وموت لإ دلا يف! ىلا

 نب هللا 3 يب ِق قودلاو دحع ملا ىلا ىلؤدلا 0 ينأ قار ْط ناك لاق د مع ينأ ن ء متاح وأ

 هموةللاقفاموي ٍيلودلا دوسالا هب 0 هل رع نع ا 5 نشد تم ْلَحَر مف ناكو ةيلع

 كوي الاؤعا |موع ضرعأو موقلا كدكمو قالط 2 8 اه 3 د زو< هحو دوسألا 0 هحو ناك

 3 افوسالا وأ هيلع لقأف حاقفلا نوذغ دوسالا ى | افق ماو ناك م ط لاَ يرذ ا ا 5م هب ع

 2 هللا اورذتعاف 0 يناىللا اوماقو 4م موقلا لدم هشأف نوف تك | هدحةف ف رعت لهدل لاف

 0 ا ا كب ب هنت ىلا انذ 506 5 حاحام جوغأو

 0 لضعت ءادح ل ىلع »* هبيصأ يتحتضعادق 0 ولو

 اقل تحلل نو اراأ ردساو < ةعفو توها: نمل. قايل نآف

 ساوسو ريغهسفن ىنأ: لبا يذك * هنا ريغ اهدبي مل ةنحا ىذو
 يءارحاو هيلع ىردامو 2 #2 هحفصك اللي 0 هل تدءمد

 3 دا هدواءبال ىليجاش د هردص را راف نا هل يدنءعو

 سامه, ةلاحلا تعضصد انا ريثك * هداز دك سانلا مو بحو

 سانلاو نك اىرضاح ن : ةةنأت : نأ 97 ٍِ تشو 0 هل 5-5 ١

 سارلبج يدص نممعب صدي »* م لن د مت الياق ر ف :

 لق دخل ا لاق 5 1 عب را 0 0 510- لاق يديزلا سايعلا 0 92 (انريخأ)

 هل لاو كك. اء مالسلا هل لاف يبا عا هءاحف دم كلا 0 باح 5 ةعا مح هةعمو ىلؤدلا داوشألا بأ

 3 ىل>ر 2 3 دق ءاضهرلاز ا لاق كل عسوأ 5 ارو لاق. اخى لاق هل وقم ةلك دوسالا 3 ْ

 1| يشلضن نافلايعلا مادنو لك نانا هينمعطت "يش كدنع له لاق كيلع ءىبب 3 تئاوأ 3 ماع

 نارام يا سعالا لاق تاكلا نهد هب 0 ب 0
 : 2 ظ وا. كار دق ىلبد وحلا وبا لا لاق كم م 6 طق

 1 ؤ ينئادملا ن نع ليعمسأ نب يدع انثدح لاق ىعاز ,لا ا مشاه ( قريخا ) تننأ دق كدككلو

 2 اذا ةهلحروب زاحف بطر 1 نيبو هزياهديف ا وو ناك هيف لاَ ريدا د

 / 3 ةماخا يبا و انآ لاقؤ هيف دازو 4مدقت يذلا لدم ريدا 8 0 مي ةماا ينأ ن | هل لاقي |

 2 الا أ هيلا ىتلأف لاق لكأت ام ينتمدطأ ال17 1 لاق فرضنا: ةسواط 1 2 لاق

 يذلا ناف اهعد ةوسالاوبأ هللاَقف و اهحعسع ا با رئلايف نهادحإ تعقوف تا طر ثا
0 

 ّ الو هللاوال هل كل نافل ابعدأ نأ تهز " اعا لاَقف هب اهحعسك يذلا نم 21 هنم اهححسك

 0 لدعم ليلع نبن.حلا 25122 لآ ىئريدلا نارمع نبدمحم ( 0 ) اهعدت لمشاكمو لبيب ظ

 9 1 .ةأرمايلؤدلا دوسالا وأ بطخ ب سابع نبا نع يدع نيميولا ر ملا ركذ لاق ىدسالا ةيواعم ندم ا



 ال وح اس ل لباب ان قا وا يل اب لا نا دخل كي
 تالا بنر ةايكللا 0 ١

)١١6( 

3 
ٍِ 

م رع ءأف منغ نبدايز تنب ا 1 شلاق رسما كيك 7
 .ٍ مياه لاقي 5 الا نم#ل قيدص 0 اه

 اهاهأ كا بطاخلا اينع قاائ وا راهأ دنع للم اطل ناك وا طخ ناك اطرمع ناد ا 0

 كون و دوج ورع ف يذلا ا اهلام نهو 1 ند وع نأ م ا دولا ينأ ريخ مهريخأف مه دنع اهلام نرذلا

 كلذ يف دوال وأ لاقث اهمع نباب تحوز يح اهوراضو كلذ اولعفف ميدي :

 ان رسب شع أ + نم ضن ىلا 2< نافع اهون تيعقا دقل يروح :

 ان نرحل اع ىداوو * 00 وهو ىمىعلا قرم هقزث

 | اعرم مناك اذا ىعاسلا مد دق و # زاهأ هقالما «ندكلا ملو تلقق

 امريواو اج لآل يدا وقس را ف يننأ ةمالملا كيزاك تسلو

 * اشب دهع هنأ ملعت نكل و

 اعحأ يهدلا ر ا 16: تناو + ىرا ةلقءنزلك مشا اين

 اما كدا اهل 1 ويس » دحنل كرس تطير | دالك و

 ١ هيف لاقو لاق )6-

 يع ريغ حصا يف هنكتو.* انوا كن[ لايف اما

 7-0 نكلو ومد ريع 1

 : 57 نوفي 6 0000
 3 وتخيل دع ا كورسا يرد دبا م مدح وكت

 بوقثي.تددقوا ران .ءايلعب هن . هناك يح نمانلا قاهر عاذأ

 0 هدعصأ توم للك الو

2 

 بمصمو 1 4 هعرأ وق 0 ستات كريم عرج ىه 8

 * هحصت كسؤع حصل يذلك ف

 باص 4 كلك ند هل ّقش نحوس( هع -شاامادأ:: نكلو 2

 5 لاقنثاع نبانع ىدعنب مئيبلانع يردها انثدح لاق يناركلا ىنثدح لاق ىمج (ينربخأ) :
 7 كلذيف لاَقؤ لوط ابمذنع هله ايس ءأعق ءالوح تناكو هد - أو ةيراح دوسالاوبأ ١

 00 نانعلا قنا وس « اهدنع رعالو يدنع امويعب ْ ١

 ْ رخْؤملا حو ىلعالا ةقهفهم * اهاف ءوس نينيعلا يف كبي ناف

 لاقدمت نع يممصالا ى اي نحرلا دع انثدح. لاق ىدزالا ديردؤب نسما ندا «ينرخأ)

 نبا نيبو هيب تل راق كلام هل لاقي دعس نب مع يب نه قيدص يلؤدلا دوسالا ينال ناك

 يذلاينا هقيدص مدخل لاف امهسب 1 ها دوسالا يلا دنع اييمعا اهي وشل راديف ةموصخ هلمع

 ظ ًالاظ دوال ا دلع اكو 3 لا يف "لع 0 نأىع اذه كانامحم الف فراع اذهني- و كشب

 ينعش : الوكتقادصيفىل للا كرابام هللاو هقيدص هللاقف قحاب ه.ص1ل هقيدص ىلع دوسالا 5 يضقف

 دوسالاوبأ لاَقف قحلا ربغب ىلع تيضق دقلو كهقةفو كلاعب

 بضذغاو فص ااذح أت ىت>موقلا نعا# انما الف ًامولظم تنك اذا ١

 بغشم .لك. مهب. ينشاو. مهلاقم, *# .حرطافموقلا ماظلات نأ تنكنأو
 ناجملك نمقحلا كيلع بولح #* ملاعب دعابو لهج ىذن براقو

 راجل كا ىو اعما ونكمتسيل * اوعاقتمهناو سمقافاوبدخ ناف

 ع رشع ين داح 0 يناغالا كفاح هيل 0



 رو دز ايرتملا نر 4+2: نلا د ة1 تع
 101 ل أ اف اذهلار 00

 4 3 "ا دييك
 ذّ

 2 و 7 7 (1غف)

 ينأ لع كي رمتادك اع 6 قا ساو زوجلل ينعدت الو

 تع ملم تبرح دقو ىداعم * واو ىلإ |[ ىدحأ ؤىمأ يناف

 ينا نع ىلوصلا ىحي نب دم ينرخاو هندح مال نب دمم نا ركذي ةفيلخ لا كلان( تك
 ا دو ىارشلا ىلا ينانب نيصحلا ىلا يلؤدلا دوسالا وبا هحو لاق مالس نبدمم نع ناوكذ

 ىلي ناكو ىلشملا دوعسم نب معأ ىلاو دايزل جارخلا لامعا ضعب ىل وهو يضاقلا ندحلا نبل

 ىلانب نيصخلا يرو دوعسم نب معن كلذ لعفف هرييذا داراو امهملا هعم بتكو لوسرب كلذ 0

 نيصحلل دوسالاوبا لاقف هريخأف لحرلا داعف هرهظ ءارو دوسالا يلا باتكب رحلا

 اكلانه يئاجر بهذي كييسا * اضرعت كانا ذا ياتكتبسح

 اكلامثبًاضرعم يباتكت ذخا 6 انا نراعك نا ررعو

 للاكل نم باخ اوان كديتك + هك ذت هنا ؤتع ىلإ ترا

 7 قيقح نأ اع 30 # ىتأ اع 5 نب معن

 ' كلذك الالوان وكيف كو *يردامو ىطخيو يرديامو بصي

 | 5 رهو ,رخا.ىنأ نب نيصخلا نب نسما نب هللا ديبع ىلإ لجر مدقتف مالس نب دمع ( لاق (
 2 2 دوسالا ىلا لوقب هللا ديبع لثمتف هلوق يف طلخت هل مصخ عم ةرمصبلا

 كلذ نا كولا نوكي فكو *# 0 امو بيصي

 ىانلا ق دا نإ هل لاقف ندا هل لاَقُف لعف ا لوقال هنم ينيب دي نأ خاقلا يأر نإ لحرلا لاف

 ظ مقف اعطصم كيف يو ىلإ هل لاقو هللا دع مست 057 نسف تقلع تقو تناآ نعشلا.اذنح شل ظ

 نعفااركلا انثدح لاق ىمع ( قرا )هب بلاطي ناك ام هل مرغف ىلإ حر هةيدخل لاقو كالزنم ىل 0

 ادهَو تربك دق كن اتبأاب هتنباهل تلاقف سرافىلإ جورألا ىلؤدلادوسالا يأ دارأ لاق ةشئاع 3

 دوسالا وبأ لاقف كباع ىثثخأ يناف ًانمأ قيرطلا كليو مرصن, تح رظتناف ءاتشلا ممص
 لف دره لك وتلاو, ءاضقغال اف

3 

 د هدب سمي أيثعم تنك اذإ

 لضفلاىذب عنقافكيت اهبدارت * افإ هللا كرمأ لمحو لكوت
 لعلاوةماقملاراد ف ضل ان د يدرالب رقاريسلا نيسحالو

 لفغلا اذب ذكي نظلانإ كنظب * يبهذم نع يتنبأ ايىنييدحم الو
 لهملاك قدح ملا ىلع الو * ىريصافهللاىضتامقالمينإو

 يلق دارج ينيب ىدعبأ * هفاخاام له نيردن ال كنإو

 لهالا ِق هم 23 هتفلاو نصا د الطفح و ًارذاحتا آن دق 5و

 لاق هبا نع ةشئاع نبا انثدح لاق يملا م هاربا نب ىدع انثدح لاق دم نب مشاه ) قر (

 هلا ثدحو هل زم يق داني ناكو ديح نإ بيس هل لاب ماس ين نم قيدص دوسالا ىنال ناك
 0 03 تن ايو 1 نيس ا سيول نوح نو دو 077
 انه وحنا م نيد

3 

 دا ع مهربغ ن نم الو هموق ن نم دحا ةرصبلاب سبيل هنا هل فاحي ام اريثك ناكو دجسسملا يف

 هدم عاصت ا دوسالا وأ هل لاف فوص ن . هين امصا ةلوع 00 ك4عدم 57 دوسالا " ا 0



 يح هينفرعف هلت ام رظنا دوسالاوبا هل لاف امعبب دير لاقف ةقتسلا
 مهرد يتئاع تموقف قوسلا ىلإ اهب ثعبف اهنث الإ اهليَع نا دوسالا وبا ىناف اهكوسك | لب ال لاق

 دولا وبا لاهو |مهرد نيسمحو نينا لإ اهعيبأ م لاقو أهد ىف ره مهأ ردلا وس وبأ 4 || غ ثعبف

 يتجاح م اهءاف كءلادب ثماأ

 اهاولاوبلا هوا ال د يَ ينس الو بيس يفعل

 اجاوارحاوادحاميسحو ان اههح وام ريخ ةيطعلا 7

 ايذاك اذمو ىقد ةمالمو نا ةمارغ دوءبامةيطعلا ندد

 ارئاخ كلانهاما دمع تكرتو «هذخاب تيذ رام مه:متذخاف

 اناك ريضحاو 4 رقا امد *مراغكتنكدعولاتدعواذاف

 ايلاط ىسفنل ه, ىلعيفكو * هبتقام ىلع هذفنا يت

 ار 0 ا ْ 00 د تعماَذإَو

 .صاو عمجحارهدلامذباموي # هؤاقب لياقلا دما ىرتشا ال

 ثدردلا 0 ولاق ىحمت وىدبز لا ناسا دمو يزارلاد# كَ هللا دييع ) رك

 كرد اموب ةيواعم ثدحي نك لولا داونشاالا ا أ نا ىلذطا 00 معز لاك ينئادملا نع زارا

 3 ناورصوا صاعلانب ورم واعف 5 ثدح جرح املف مم لاَقؤ ىلع امارس 0 لاَقذ طرضف

 م تيهذ لاك نسما دوسالا انآ كتط رض تع منك ور لاق ةوشالا 3 هيلع ادغ ا ف مكحلا

 طورض هد نع هو هباصعأ ىهدلا 00- اس نه ةردمو ةليقم حيرلا ب 0 ْ

 ىلعنمّؤي ال ناب قيقحل مر ناهنَو 2 هناو رع هحاما تقعص أما نا لاف 1 ىلع لقأ مث

 دم انثدح لاق خيش ءأ قأذب ناماس ا نق قارولا نيسلا نب ىسع ( قرشا ) نيءاسملا 5

 ةزربتناكو اهلاثدحتيف ةرصبلاب دارغا ءاق لإ ساجي د وسالا وبا ناك لاق ةناوع نع مكحلا نبا

 روس فمان رب دكا 4 0 عانص ى -2 ١و كح و نا َّق كلل له دوسالا ا ابأ اب هل ت تاق ةليمج

 كا اهدي تدك هو هلام ٍق تعرساو هردق 8 فاللخ اهد 2 ددح وف هتءوزتل اهلها تع ١ لاق 1

 مطلاقف اولعفف هدنع اوعمت# نأ مها اهايا هحوزت رضح ناك م ىلع ادغف هريس تشفاو هتنانخ

 اليلخ ى 1 كف ىنانا < هلبا ل تنك عا كر

 التو 3 نم 0 « هتمرك | مث هتلاخ 5

 اليخاقو ل دكا رح نيح هتيفلاو

 البلف: الإ هيلا رك اذ الو + :نسستسم نب تلا هكدا

 البوط امرمص كلذ عاباو * 4 عل داون ًاقيقح ثلا

 7 مهن ركنا أم لمنال نأ اناو م 2ك امقلط دقو مكتب>اص قلل لاق دوسالا | انا ا هللاو ىلب اولاقف



0 < 0 

 دوسنالهللاوال لاق وهنا نعمدي دوسالا وب ا يحتفهفنا ىلع همكباكسمت هيلا يغصاف ىشب امول ةيواعم راس |

 ثرفلا نيد امن لاق يزارلاد# نب هللا ديغ ( ىنريخا )رخبلا خعاشملا وارنس لك ريصت قح

 .مالسلا هيلع بلاط يبا نبا ىلع ناك لاق ىلذهلا 8 نع ادا اند لاق نارخلا

 [عشل دايز 0 2 2 ناودلا ىلع هينأ ب دايز بتل -__ و ةرصبلا ىلع دوسالا ابأ لمعتسا |

 هيف لاق هنع دوسالا ابا كلذ غلب املف هيلع ينغريو هيف هل

 را دوسالاوباناك لاقي رمعلا انثدح لاق يوغبلا انثدح لاقي ديز.لا ( ان”دح) مهعم تف رضناف اهم

 هلتاقم داب وهو هنع ضرعاو #* هريششب ينيحتي ادايز تبا

 هل_ئامش اهملع تماق ةداع هل * ملاع سانلاب: هللاو 9

 راما لك كلذك * هبابش نم ىض٠ اهث اهدوعت

 هلجاع الن ملول اود لها وذو « ىلممو هل ينط هحسبو

 لن ره لمس ةلعابالك : * نا ناقو ينعد هل تاقف

 هلهاح هناا لم مر #* هناحر نهى كبت يذلاال ولف

 هلواطاو يرحامىز>اوىلع * يوغن م يغلاخنمأيفا تب ربل 5 ٍ

 كلذ يف اضيا دايزل لاقو

 لمعلاوهللادنعت تكي لوقلاو .*: تنعي لط ادايز نا تن

 لسرلا هب تام الذ ليقو * هل تاق 7 ادابز تقل دقو

 لقتنمتشاماذاتنن او يضع * ةعمجم لك يف ىنقرست ماتح

 لدرلا ا ليي ةلررخ الك ف ع ةتميشلا اسوا رب ام يوما لك

 الدو اهاضق اعرف هجئاوخ هلابف هناي دوبالا وبأ ناك قارملا ءالوو ادايز ةيواعم يعدا الف لاق

 اههومايالا كلتيف امهْنيب ناكامو مالسلا هيلع بلاط يلا نب ىلع يف هاوهو هيأر نم هماعي امل اهعنم
 كلذ يف لوو عاطتساام هيراديو هاضرتي دوسالا وبا ناكف نالماع

| 

 هلئاسريخلا نعادود يم كيلو * ةهحوب ىنعدص ادايز تيار

 هليازيال هفو>يفىوحلا ءادك *# قدحاحو لاح رلا تاحاح ْدفْن

 كاش كيور ءاود ايا الو فأنت هذ تيجت ام نعلن اناالق

 هلئانءرملاالو ىسنيالمالا نم * ةحاروب مال مزحسأيلا يفو

 بايثوريناندب هيلا ثعيفةثر لاح يف دوسالا يبا ىلا ةركب يبا نب نمحرلادبع رظن ( ينئادملا لاقو ١

 هحدمي دوسالا وبا لاقف قاضا اذاهحنمتسيو هتاوح يف هلا طسني نا هلأسو
 هريغملا يلا يح دمت انيلع. *  ارط نمانلا -نمأ رخاونأ
 #2 ل هنفانم هشاسإ 360 هم نط دلل" ىقبا قل

 هروعولاهعامت رياض »و # لعو ريغالهس ريا يرق

 هري>و ناسا دلل قح باحأ اننأ ترضل



 نينا رسال ياما ”فنز# ذكي 4 ل سا 3 انك ل لسكان ف

 5 5 0 0 ا 2 5 5
 1 ا 0
78 58 3 

 هرب رساطو امادعفص ير 3 سفن لك و تءاعدق كناو

 هريصل تغلي 3 نيعوذو أن محر يبرةلاىدببب تاقوذل

 هرب رش امش ١ الو عشجاهب #* ل هللا كاح م كرمعل إ

 هروح هعزانس مثهالو نإ طظدغ سرشالتنأن .ىكلو ا

 هريطم اير ةضور بتااج 1# 1 اذ اذا 1 ب

 . ىلادحال انمد هن اع ن أ هيلا وكشف 0 هللأ ديبع ىلع لخدب دوسالا 1 ناكو ينئادملا (٠لاق ) : ُُ

 'ركذيفدغ نم هلال > ديف اهءاضق 5 يناف كتءاح ىلا عفراف ادغ ناك اذا هللوتيف السس هتاضق : 1

 ْ دوس ذأ 35 هيف لاق اش 501 ىف عنصإ الف 7 مث هلع د هدعوو هر

 عمتساالو با وطادر ان تاقف © يتجاحبموفا ى يريسمأ يفاعد
 عفنو|نيصاملوقلا ريخو يك # ا ١ ثإ سسمحأ ملوتمَقف

 1 عمطلا ن نه فافعال يندأ سأنالو ا هدعب ةنأ. لالاسا تسحاو *

 'لاق ةشئاع نبأ ين ”دح لاق ةئيب ليعمسأ نب يسع ايان لاف يديزيلا ونال ن دا 0 0

 ايءاح قا دق يلب لاق اعاد تدحبصأ ام دولا انأاي هل لاف هعنف 2 دوسالا | نأ لحر لام
 ديت نيو رع دو ف يشن عبو وفرالاو محا

 لو. يذلا متاح سل يردنال ثيح نم

 حزلا نا اطعامأو * نيش 3 اما 5

 دوسالا ينال ناك لاق 1 نباانثدح لاقةيش نب رع انمدح لاق ي 0 8 (

 لاق ليذه يلا لقتناو ليلا 8 يف هراد دوسالا و عاب املف 0 دنع هغاسو هدس# 4

 كارل تن اكو ةحاقل نال 1 دوسالا 5 ك.ةسإ له ليذه نم هناريح ضعبل دوسالا يبأراح ْ

 هبف لاقف هلوق دوسالابأ ,غابف با 2 نم بيص اذه هراح ناكو ناتحقلو أ ةحقل هدنع ْ
 اراخلا نيالا نم دا له للان »ب انهن ع رو هع ا

 اراعالو هيف ملا الام برشاو #* هدب رمق ىف راجلا يت اليفاو

 اراعلاو مثالا سلق, ىلوتي الو * ايحاص ءرملا لزنب الالح !بارش
 لاق ينئادملا انثدح لاق زارخلا ثرحلا نب دجأ انثدح لاق ىزارلا دد#م نب هللا ديبع ( 1 ١

 دايو نا هللا ديبع هلمعتساف ماسنب ةرب وحل لاق ةملعل نب سيق ينب :نم قاد دوسألا يال ناك |

 هر و> هافحو هردشامهدنع دح مْ 1 هريخ هغاب املق سراشب هوسالاجإ نآككو ناهبصأو يح ىلع

 هقرافو دوسالاوبأ هيف لاقف
 اكلاخا يح قاتسر يف تفلخو * ةيشع يح قاتسر نم ت>ورت

 اكلم رشاعتلا لاط نأو ايسن * هيدحو يئانتلا لاط نا كلاخا

 لذ نهدلا نم اموي هل تنكو * هدح سانلا ب>ءب افيستننك ولو
 اكلضاو يوطا لض هتعءواطو * هت مث سانلا يدها تنك ولو



00 

 اكلد ةياوغلا با نعت رح نأو * يدطا ف اخ ىدطا ىغر هتثج اذا

 ىلاغي و حاقلل اذاخما بحي ناكو ةعاز> نم قانو هل لاقي راح دوسالا ىنآل ناكو ) قئادلا لاق )

 كتدقلبام دوسالا ا انأاب هل لاقذ فوءصلا اط لاش ةريزغ ةحقل هدنعو دوسالا ا نأ يأف اهفصيو اهب

 ينالاقذ بسلا نم اهيف رك ذنام ىلع دوسالا 31 كاف اين فاك ليف ادكو اذك نسعاالول نما

 عادخلاو م رادملا كيف ناتللا تنيك: دودالا ا هل لاف امرازغ زَغ نم ها ال اط كلذ رفتغا

 هيفا داوبالا 5 لاقو اراقتغا دشأ ىلام بعل نأ

 رباج نب قالو امنع ين_عداخي # اميعيو يتقات قالو ديرب :
 رئاوغلا يلايللا يرذا يمح كيلع لعامل . "قاناوأت مع تاقف

 سس سس سس مس سس سس ل

 ١ صهاوظلا لو ماهل تايل وما نم »# ةدإ> ءاسودح ءاموك م ترم . |

 رتاطابع قعدخ ىف عياط و # نوار نواخلاو ىعدخ تاواغ |

 ا” ٠٠١ يلا تعا طق الام تكلم ام. لوي ناكو ءاننطلا اهل لاعب يزخأ ةخقل هلل تناكو لاق | ْ

 ير ريصا م هافلاف اهيسيو 0 1 ركع لمدف صاع سس سوأدا لاش سودس يف نه لحر /

 هيف لاقو هعدب نأ يبأف انفاو انع ايف هل لذيف اسفانم

 اهسارمض 0 اع ىنعدخي # صاع 0 ضو ءافيطلايف يفانأ

 اهس 5ع نعاو 07 رقما #3 ردات ريغ اسنان المأق ماسق

 هدا معجب وع حزم تت
 مدت نجح هوا حج شش تدل« 2-7

 ايا تودع أمل هل اذمضو 0 ها ته ام طعأ 0

 اهساشن مون ن 0 آنا 1 #2 اهراوح َت را انيادلر 2

 1 0 دوق ا * ةحاح ا

 دماحلا ياخ ىنعي لاق كول درلا ل ثه فحلملا لئاسا 01 د والا | انأ هل لاقف 1 ا ا

 كلذ ىلا هتباحأف هتمحتاف 0 دق 0 هفيثح يفإ ن* ةارما 0 3 بطخ 0 8

0 

 ري دار 3 0 عضوو اب 0 ا ا 00 طخ هربخأف انه عنصتام هل لاقف هبخأ ىلع ٍ

 لاو لمعت ا لف لك يف هوب الحر هيلا ادسادف مهمل ءاسقب زاتحاو مب سم اعر دوا

 امو ض .عو داو نب كلو قل تنأ دوسالا انأاي هل لاَقذ هموق ىدان ي.وهو :

 3 امافهوكشتو كلذ أو كنا دق اهاهأ ناف ةبارق الو ةحوزب كل تدسلو ةيالغ ل كل ضل

 دوسالاوبأ هل لاقف امع' برضت وا اهجوزت

 هعسرادشرلا# راو طوارق * يذللو ةاكشلاىماس يفدجدقل

 دغ ةعبلب مولا نأ كداعم * عنطصاو كضرعب لذ مالنولوقي

 نص مهأوح قيرط لك ان مهاف باضغلا موقلاو كاياو

 ددرتت , اهل وح الا موللا ىلع *# يرتالو موي لك يجلتو مالت :
 ادلجلا 3 309/4 يك ووا اوول تن نيا ١ تو نحمل ار يوي لاونج يت” يل لبلد

0-0 
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 4هنم بد رئامسإ و هه سا وبلا ناكف هنرايز راكي ةلهاب نم قى قس ناكو.

 ليده يفر اد ىرشلو راد عابف ينر ىلع بذكيو ئىدر عطقبي الحر اراك لاو دوسالا 1

 هلا كل ا ميطتست الام نيعلا كلا #* ير دقو رد نيعلا اكتدافأ

 دوسالا وأ لاقو

 تناث تافام ناي م لز امو # قنعتو يتنظ ىملس 1 اوعد

 تكامل يبا 5 ا تقطن #* امنا ةمالملاب يوكل الو

 تا مكئاضيم يف دهحلطلا ن هما # - 000 قح 5-5

 تهاوبلا دوسالا ليقلا علم م5 # يتوم ورب معتم دق نأ مكفكي 1

 تراب مربلا ندعم سافشب 5 0 0 0 لك نط ع نوسصت

 كدعس نإ دلال ىدعن ميلارك ذ ذ لاق ةمش نب نما دع لاو يبهملا رصن نإ بح (قربخا )

 هيلعبلاطينأ نب ىلعل ةلاماع ناك امل يل ؤدلا د ين الانا 3 ركب سابع نإ ا ريم نب كلملا دغ

 نمهملعي ناك امل لاوس امو ه دعت أو هافح رماع نبا ىلو اماف هحتا وح يغش و ةرصبلا ىلع مالا

 ةولمالا 7 هيف لاقف مالسلا هيلع بلاط ىبا نا ىلعيف ه 9

 ظ 0 مره امو ©  نماع نبأ باب نناع نإ تا
 لمف امب ىنع هللا ءاز- لكف *« اهالكح يحاص اناك نيريمأ
 لدعاذا 0 * هوازح ارش ناكارشش ناك ناف

 || يءازملا رذنلا نب مهاربا انثدح لاق بيبش نب هللادبع انثدح لاق عكو اخ نوع ير

 برح ينأهناليلؤدلا دوسالا 5 لاق لاق ةيقع نب ىسو* ن ع ناماس نب حيلف نب دهمان مدح لاق

 عزان تأ يتم يردال كناف * ايراقم ابح تيحأ اذا نسا

 عج حار تنا يتم يردال كناف * اراقم اضغإ تضغبا اذا ضغباو

 عماسو تلمحام ءار كناف * انخلانعحفصاو لحالات دعم نكو 07

 ةناف نا رمع نإ 0 انما راع دوذالا ينال 0 ىلدطا 1 ”لل> (قئادلا لاقو)

 هيرب هراج علوأف ليلا ىف يف دعوت دوتالا ينأ لزاهو ةمد 0 نب يدع نبا

 رذت ةعاامزاكف هومالو وك هريغو هموقىلا كلذ دوسالا وبأ اكشف هذ 9 ا اك ةراححلاب

 ا لاقف هلاع هل“ يف :لظلا لأ هتعرف م>رال هعطقا هللا هيرب اباو هيمرا تسل لاق نا مهما هن

 كلذيفلاقوالث مأ 0 يراح تحل نيحلو يرادعبامل لاو كراد تح دوسالا ا اي هل لق 2

 طا 8 كتف الاهم هل تاقف و ةيمرب املاظ ىراح ينامر

 يرام بعت تايولاو كننذب » ايزاح كبر توب يذلا 0

 يرام يطا الك ا ينامر 2 ا تو هل تلق

 يذالاو 2 هير اف لحعو »+ ةاوملا 4 لك 0



 )؟١١١(

 ةيرلخحت نم هب ماو الو. هلا "© تغار ْوَسلاكَوماطا ّن
 هققاصتودع نمريخ دعبلا لب # هدعك الا ءوسلا ىلومأ برق امو

 ٠ ًاضيأهف لاقو
 عبرأ قئالخ ينرةلايذ بس نءو 2 انخلاو مشن نع ينينثتل ياو :

 عفنوو رضيدق ىل_ثهثو مركح #* يف | 1 فاطلو مالساو ا

 عرش هن ىل_# تناك اصعلا ناف * اهنابونذن ءامون فعا ناف

 علظتو مق سلايم لك :لغ ف يفنإ كقييو ينام ناتشو

 يف راج دوسالا يبال ناك لاق يبتماا نع ىئئايرلا 0 لاق ىناركلا اثدح لاق ىمع ( ينوخا] (

 هنم جر حوتفم باب هراد نيبو دوسالا لا اد نيب 1 كا ىلا ٍباب هل راد رهظ

 ارش ناكو ةيند دوسالا 0 مع نبا ل>رلا ناكو اهدارا اذا هبحاص ةلينق ىلا ب داو نك

 سدلو خش وهو دوسالا يب رهف لفت نال هم هوك هل لاَقف باب لأ كلذ د د[ 1 قالا “يس

 دارا اذا ناكف هب رضا هنال كلذ ىلع مدن م * هذاسالا يبأف ةنؤم الو ررض باللا اذه ُق كلغ

 ه«فلاقوهنم هعنقدوسالا انآ كلذ غاب وهحتق ىلع مزعف هياع دعن هنم ايكلتس ناك يتلا قيرطلا كولس

 ١ 5 , وص

 اعاوذ ةدعاس“ يف“ يندزر # اريش ندا نا :ىحاضب تنلب

 اعاب عرذلا سيق قوف ىندزي * يعرذ لدولايفهل ددما ناو

 * اعاتتماالا هسش يباتو * اعابا الا هلأ لفت تبآ ١

 ظ ان انو تتطلب كاانف 8 ىذا" وما دسم "انقاك
 .بودفمريغ ن 1+ ةيولعلو ا هَ بيرءلةيفو رصتنلاب لوا ليش هن مهارب ال تاسبالا هذهيف ءانغلا

 كلذ ىناضيا دوسالاوبا لاقو لاق

 نق دسلاة ديلا كورك ذا ناآق 16 انثي ةزاحلا "اود + هرج انا
 ساما ف.طاطخلا عفسوب لزت « طئاح راخلا,بتقصلاام ري نمو

 . هلاهملا يوذصماتعطاو * يملا ىلوا يما تيضعا : كلذىفاضنا لاقو

 #0 هلامال زدعءرملاو * ىتمرص نيح تالا

 * هلاقملا هيفكت رحلاو * اصعلاب © عرش ديلاو
 1 ءىعخنلا دع ن قحسأ يف نا د> لاق ةيرهم نب , مساقلا نب دمحم ا”دح لاق ىلع ب نسأل ي :ريخا

 1 لاق ىزملا مساقلا ن ٠ كدا ار دح لاق يوحدحتلا رفع نب دمحم هب قرا ا نع ا نبا

 5 الزان لؤدلا ةولتالا 2 ناك لاق أ نع لعب و ةشئاع نيا ن ء يمخناا دم نب 0 ينادح

 نولانيو هنو. لو هنوذأوإ وناكف مم ممم فوع 1 هنالرغأ تناكو ةنامع ريشق وب تناكو ريشق ينب يف

 نولوقيفاذه راوجيأ م ِط لاق خنصأ اذاف ليالاب هنومريو هب هوظيغيل هترضح مالسلا هياع ىلع نم

 5 ٠ كلذ يف لاقف كئيد حقو كيهذم ءوسأ هللا كامر انا كمرت مل هل

 ١ 7 مك م ب ع م م حج رح جوج ع ص ير ل ل م يملا
 . 7 ا :

 ع ا 6 0 0 ١

2 



 يقف و: وذ رألا د
 ىكرتن وكي فيكو م طتاقف

 ايلع ينال صهدلا لاوط

 العاضورفم لامعالا نم

 ايصولاو ةزمو اسابعو ًاديدش اح ادمحع نأ

 للا وك فلا حا

 ايغ ناك نايط>ىعتساو

* 

 ع

+ 

 # هم رقاو يبا مع يب *

0 

 انف مدام يدوم لهو ده فاح حمس لهأ

** 

0 

# 

0 

 4 او مهح كد نأ

 ايوس ل دعي ممالسالا ير ترامس هتيطعا يىوه

 ايوه ىلع تدب اذا وجعا
 اد مم ىتحا و مهأده

 ىد هللا 3 0

 ك1 أ اك هللا 7

 بسم مط ءافاع عاام امينه ) 00 2 ١

 لوقت ثيح كبحاص يف دوسالا انأي د تككس ريغف ون هل تلاقق ل
 ُق 9 8-2 ىلعل ؟اياو اإو لجحو نع هلل كوق م هورس امأ لاّقو د 0 ادكر ريما كب ناف نإ

 0 3 هباحأف ةلاقملا هذه لاق ةيواعم نأ يور دقو هين يف كش نعو لج هللا يزفأ نص لالض

 | يبأنع سشفخ الا نع يفادنانشالا نامئعوبأ انندح لاق ديرد نب نسحلا 0 2 ) با وللا

 ظ ولف 1 الا ثدي الاهل لاقت ةيواعم ىلع ىلؤدلا دوسالا 2 لد لاق ىئرذلا رم )0

 دونا ون كاف ع ل بك تقاعت ْ

 قاطع م9 تا نمنيديدحلا 9 دع هند تقراف كلف تان ءنأأ يف

 قديش ةعذل هيلع فاح ائش #« امهفالتحا لوط ىف ىلاكرما 1 ١ ٠

 0 لاق ميلس نب ىلع نغ ينئادملا انثدح لاق دم نب ثرحلا ينثدح لاق ىلع نب نسحلا ينريخأ |

 ناكف لحرلا < ردا ردق ىلا ضرالا نع عا عفن م هي هيلع سا ناك هراد باب ىلع هل 2 ونا

 [ ساجم اهضوم دج ل لك الا ىلإ هاعدؤ رام هب يم اذاف : نامل ردك كل كارج هيدا نإ عضوا 2

 1 نادوسالا ااا هل لاق . مل فسا هعضوف ناوألا لوانتف لبقأف ءادغلا يلا اعف ينف موب تاذ هب رف ّ 3

 ظ وبا هلل اقث ماطعلاىلع ى ١: يت ا ىفم 4 ملا :رظتد وريال اويكو لك 0 لءد>و لزاف 6 ىلع تمد ا : :

 | ىنفاب و(نت ادملا لاق) 500 4 .ة> كانها بادأ دقأ لاق ميكا ناومأ لو ىفاي كا سام دوال

 هنعطقسفةس رفدب تنذثنا لك أي هذ دق ناكدلا اذو ىلع وهو ةءاكط يلا دوسالاوبأ هاعد الحر نا | ٍ

 1 ةملس نب ملاس دوراطاؤبأ ناك لاق ةديمع أ ء داَمد انثدح لاق د2 نب ا )ا نسا ( صوف | 1

 1 نارشاعتيو هب 4 اه امس“ هيو 2 و رشا 4 : داهم داودألا يبل هادص ىلذطا لقوت نبأ 7 3

 6 هبانأ الو ةماكملا ءأدب مو نيكو دوسالا ا انآ اذدف ةيالو دوراخلا 3 ىلوذ نارواذبو

 ودفي وأ كمبرل ىداقلا اهب: حور * ةلاسر ينع دوراجلا ابأ غلبأ
 كيعل قاخ ء.م تريعامو تدصر *“ ا كمرص لايام اريضعف

 ( رشع يداح ب يناغالا 0



 هو ميلا تلوح تركش © هلاتا نا: يلرس يح علن نأ
 ودتال كنا ريغ ىل هلاك * هتوص كتوصو .هانبع كائيعف

 0 0 طارتخا كلم ماس اني درملا شرا هقعتك قل
 دجولا هل ىنم لق ىنع ضرمعأو .# هل_صو ثر بحاصام اذا يناف

 أ لاذ ءاطعلا نم فرش يف 0 ديلخ نب ثرحلا هللا, قيدص دوسالا ينال 97 ينئادملا لاقو)'

 / ا ينانغا دق داوتنال| وب | هللاَقف اهحَو ينع هب هيف ناق ناويدلا تاطا: .نم تك 0 كودلالا ينال

 ا داز و موقلا ءالؤه ضغبو بلاط فأن ١, ةحن ىلع ةماقا هكرتت كنكل و الكل اقف لمحتلاو ةعاسقلاب

 أ لآفهنم َْط رفام ىلع ثر ا مديو دولا وبا هردعبف ديل ع نإ ثيرح اهل. طظاغا يح أمه مالكلا

 وهودتم طرف ع ثردلاا كيلا رطاقخا دو هلاولاقو كلذىف دوسالا ابا أوت 1 مهمل حاصت نا هن ريشع

 داوسالا وبا لاقف ديدح لحر

 مراص الو“ انع .تمصتق * .ناسالا لي الس حاص انل

 هرم و اا + كتعا ولع كحرلا رخو
 هنف لاقو

 قفراو هلهخ تلق ديدتح هنا“ لبق انني . "يش ناك 1

 تررخا فشلا ليد قيادأ .« اننراكتل ندماسآلا نت

0 

 ا هلوسر هيلا عج رفيق ر اه ودب نوا مف هدقرل هنق يدصتي ًاياتك دونالا وأ هلا ندكفا|

 هيف لاَمُف هلعش

 ةاراسر انيسخ وع .اعلبأ الأ
 الماعج رضا تحس ذاتك ولف

 اننإب دولب تض رع را فلام

 0 5 ينربخو

 ةيد و هناولع ىلا تراظن

 اضرعت كانأ ذإ يناتك تيدح

 ي ردامو يطحو يرديامو بيضي

05 

 لاقف دوسالا ! نأ كلذ غابف انذونو 0

 هنيح اذا ان غابأ د

 تح رذعتسا ىلا لثم كتالف

 ماذا املا ماقف #١

 اهردب و اطاصواب تاظف

 بس اهابإ هتيالو تمادف ناسدم ىريتعلاز نيصخلا دايز نب هللا كيبع 00 ) ينئادملا ا (

 ' اكول يرخأ خمطق دق كنافه
 اكلام ريغ نه سانلا ىطمت ناس *

 اكلذ ضع ايحاو اقح ناكدتل *

 0 كارم قناتك ينحل »
 اكلامت . ند تقاخأ المن كذيتك *

 اكلانه يئاجر بهذي مل كبيسل
 اكلذك الإ كونلا نوكي كو

 3 0 1 اننءاسم نع هاطاعتيام دوصألا يأ هلام ا ا لاقو بضغأ انيصح دوسالا يبأ تاِسأ تاق

 انتحال يأرلا ىذ ةحيصن *

 انش 5 ةيدم ”اهفالظأب د

 0 اموب عد ن 9 #

 اهيوتشت 3 ةد هول *#

5 

 د

 / 5 ٠

 جسم يحصر 4



60 

 امش + ىلوق 7 و »* 1 1 يجدن نات ناو

 : ا ارش اسق باملاو در © .ارلا نو الش دكلع أ 30
 كو دولا هل ربظيو هثداحعف أرب 3ك دوسإلا ا أ 1 ةمصعص نب ةيواعم 00 لاقو' 3

 دوسالا 0 هيف لاف كلذ دواعي مث لعشي 5 تفاح وأ اهددد فدل اه 0 صرأ وق هةنع هغاس 1 2

 رجافو رب نايدخلاام كذك هع هتمللع وأ قار دك تمانض لو

 8 وهو 00 يأ م 5 هلوقأ ًادمعو يردتعا و علا ياو

 ةوالل> هياع لاوسعم نان انسل

 وحصل هءاع ا 1و تلغ 2و

 انف

 رشا 4 ءاع موو ا »+

 5 مالا 5 ءرمللو د يي

 رذاعملا هب ريل لوق بقاوع د يباتحاق ةءاربلا ت تاواخاوا :أ اذا

 اش كنا لوقلا ضارتعا ينل * لئاق لاق نا ةادرأ ىعاش كف

 رقاح وهو اهاق ىضرب ناك 1 * هةتكرتف ةفطع هيلع تفطع

 رضاحمو يز ا لوقالو د#

 أ ا لكملا لدللا يل اذا د سعاب وهو 4موب ن*« م يزعل

 رك اا وا نازكم هند »هن 2. اف داع اهاضقام اذا:

 صاع ن هللإ دن ء ناك لاق ىلا نع يرمحعلا يف دج لاق« ىلار كانجدع لت _

 دوسالا وبا هيف لاقف عيشتلا نء هياع ناكامل هافج مث دوسالا ىنأل 1 0 02

 ىلاعا هيلع تلاب دق دولا نم »+ صاع نبا نيبو نيام: ملأ :

 3 هدلاو 03 1 * هلو ينيب دولا قاب حبطاو

 كاغبام الحا نم كل ادب * اهركت الا كبح م ءرملا اذا

 نئاعمل لضتس ىف ريخ الو * يذأ ىلع ماقم نم ريخ يأنالف

 لاق حاطنلا ن ١, ان”دح لاق دم نب هللا دنع انثدح لاق. نايز را نب تفاح نب دنع ( ىنرخأ

 ري و قد ةأرما ىلؤدلا دوسالا ينال تناك كاف ليدلا 0 ” لجر ص "ىزلامرطاركل

 تناكف ةيريشقلا امأف هامان نم با.شلا هقيطا امع فءضو قو مقلا دبع نم ة ةأسماو ١

 1 ١ امف لو يتلا ةيريشقلا فوع م امو ه.لع ةرباص هل ةقفاوم ا ا.نسأو هك امهمدقأ |

 دنفي ازو بح نءو اوت 0 امحو فوع م ل اهلا يبأ

 دنلاو ني تشام هتسقرو # هدهع مداَش دق نا قحك

 ال هيلع توتلاف اميلحاو ا ءمش ايس يهد تنب ةمطاق ىهف س ملا ديع نم ىتلا يرخالا امأو

 ا وأ ايف لاقف امريشع تااسويفل تركشاو نس

 ا 0 ايدك قلل < اهميظانأ ىلع: يءع ساعت

 تنظ فك اهاهحاي هب يضر # هب تتم نا لل ا

 تنامطال ةيورا اهعذ ىلع # هلثع تح ولام اهيحاصو



 : ها 1 ا م
 1“ فهو مر 1 1 با ع 9 2 رمل م 41-0

 ا ب 2 307-5 2 اهم رنج 7 ا ا
 : 0 نفر د و ارنا ا املا 7

2000 

 نسا 0 : لاقي 6 ءابثالا ن هماوهو ن-و نجح لاق ٌ

 تنعت ام تدالعام تماع ولو #* انرم امي تل ا

 0 دن ملاذا *« اهنانيو اهتاراج ىلا عشت
 قيطم | مه تدم ةلزاع * ةوفجتف>اذأ ي 1 يماعت 1

 0 يهاذأ ننحألو تاهذ * قاياح ىلع .تقش 37 ىناو

 ( لوقا فو )

 ىسث وم م رصلاف دا كتمناكذاو * ستلا اذه ضعب 0 طافأ

 سوبا ريغ اهدسب مةمعت ىذك * مح قا ال ىل م #

 سلجتملا .كدو ىف اهب ”-ىولتو :*# اني ناك يذلا 50 ذقت ناف

 سننكلا كاملا ١ داعرلا نسال 0 ماكر رعب الق" لاق
 سيح هيلع ددسأ مل ناك ا 00 اف ضررا نأ ءاو

 00 سرعم ريغ ماو |نأ 3 #* متراعوسلا ال ارماثثكو

 0 ادوسالا و ؛ال ترك ذف حابصلا انأ ينكيو عفاندل لاق يوم قدا دودالا ينال 0 انما لاق
 ُ .لاققدوسالا 01 ردغوهسمفنل ا اها: لساوا و هتحأف ْ ملا رظف شرف عار ةيراحا

 ٍ : كلذ ىف

 ْ 00 :ماطرظناو اعفاثعدف # الماح ةنامالا ىغت تنك اذا ١

 اهقيدص اهيوت ءوس سفن هل # هناو 0 بخ فلا ناف

 اهشيرق لشي وأ اهمح لغت #* ةناماب هدحو اءوي لح َّىم

 اهقورس بالكلا نامس:لك م # ةنامس لاجرلا ىتبا هنأ ىلع

 ْ ا نع ينئادملا دمج نب ىلع سدح لاق هبش نإ ر ا يلوملا رصن .نب بربح ( ىنربخأ).

 ملا مالسلا هيلع بلاط ينأ نب ىلعنيئمؤملا ريما ين ىليدلا دو.الا أ يفا لاق قدما ل 5 ؤ

 "نم الجر ناو هتيطخ يف لاقف مالسلا هيلع الع مط يعأو نا تطل هلا مالسلا هيلع

 ْ رو هدحعسم ىف ءاونمو ه4هدحو هللا مرك 0 "وطار رم الاجا همد نع ةقراملا هللا ءادغا

 00 9 نم وع كاب اق هإدقف 2 ةلب ةفداصم اهف 5 يحري ا
0 

 0 3 د 0 هللا لو نا ىلا هالعلا ةمامالان 0 دقو لاق مث 5 هعالشا تفان 50

 ١: 0 لا ام هب دسإو يو ام'هبب هللا 2 يناو هيدهو هقاخ يف ههبشو هلياسو 37

 هوءلاش 4 42 "ذأ | نارين هب ”ينطيو لكشلا هب
 ناك نع سان فقونو اهلك ةعرشلا تعإابق امن

 7 أ ىري



 نسحلا 0 ةماعلا هيلا هسد 00 عم ةنواعم ىلا اوب رهو كذب 1 اوروظب و 0

 د 1 لاَقؤ 4م و هذدعلو ةرصملاب ها هل ةعبسأا 3 ىلا هوعدو حلصلا 3 هلسا َّ دق مالسلا هب هيلع

 انيتماعلا نو.ع تدر ل نو : برح> ني واعم غلبأ الأ ن

 انعمحأ ارط سانا رح * انومتسسف ماسلا ريش يأ
 اتيفسلا :نكر نمو .اههسح و *«. الطلاق را رم رحب ملتق

 انئااو كاملا ف نهو 0 اها > ن قي كا | سول نذل

 اة تار دلا تارا ف ةدسح ىأ هو تاما اذا
 5 دو أم ديوج اهريخ كَ دع 0 ثءح شار و 0

 | وبأ ن ناك لاق هدي ع يأ نع يدع نء ميلا ُ ء يئايرلا ان كح لاذ ىدسألا و لا وأ يرحل

 الو هراق فررلا بناطي "الوءاضرأ عجتتيال ةرمصبلاب هربأ لزنم ما ة دوسالا ينأ نإ بر 5

 ا ا وبا لاقف كلذ لعدموباةناض ال

 ءالدلا يف كولد ق 7-5 3 ينغعلاب ةشيعملا بلط امو

 ايس قو  ةايحن كح 9 و .اموي اهلع كام
 تعاتياف لم هل لاق رجان دبع اط ناكو ةفيطل اط لاقي ةالوم دوسالا "ينأل تناك (ين ءادملا لاقو)

 أ مالا دو هب - 1 ني لع هو“ وت تناكف أديز هتمدسق 0 تءاحف اهايا ا ةمأ هل

 هفيطل تضصص دقو دوسالا 0 ناقك ل ىلا ا اهدل مب

 /ُ أ 1 مطل تيل اذ ف ىرايخلا كله كالاه دز

 مأ ديز كل أهدعب نا 3 يا تن لاقف هتلل

 مدي دس

 مم ىؤحل امل اهبحاصو #* هنق ديزتو  ةعام مرت

 مخآ الف تبرق نأ يدقتو * اريضو ارش اهدعب ىتاتس

 مذ كيلاح ىحتيو تكلس * هحو لكح ةمالملا قلتو ظ

 هبلاطواهمعيض نم ءالوت, ناكامم ًاديز هرطف دوسالا وب[ اهرواو شالت اهنلع نم ةقلسإ 00
 ءاضإ أى ”ادملالاقو) هدعوتو هيفلاق م ةرصبلاب اناهم اعئاض كلذ دعب ناكف همجتراف اهلام ن م هءاخاع

 ؛ وبا اهاعدف اودي لدتعتو 57 ا اكل ال هم ضرع تاعجف ةمدخال ل كولا 1 ي رئشا

 أمف لاقو كتمدخ ىلع ىلقأف حاكما كرتشأ مو ةمدق او لحفل كنيرشا ال لاقف دوسالا

 ىلذمو انلوح لمشتلا ىعدف *: امصلل كديرا:.ال ,يفا حالصا

 لحمل ىلغو انتبرق لو: + "اسارالو "نيل كديرا ف

 ليقتسملا ةيهأ رْخ ل يدش * ادغواكلهام ضحورئاذاو

 قت وشما ناك لاق ا نع ةناشع وبا انثدح لاق يعادحشلا ب .طلا نب نسحلا 2 ١

 0 امر دحاو 0 تلاحم هيحفت ىليدلا دوسالا ينال اقيدص يديعلا دوراإلا

 | ةماقل اذه سبل تنمدا فقل رذنملا هللاقفاهنبا رثكر دور, نم ةمطقم دوسالا نال تاكد د 5



 . || اايث هل يدهأف ةوك يلا جاتجاادق“ هنا رذنلا ملف هقارف عاطتسبال لولمت بر دوسالا وبا هل لاقف ظ
 : ه>دع دوسالا وبا لاك |

 « رصايو ليزي اكيطمي كل خا « هتدمط هيكتست ملو كاك *©

 رفاو ضرعلاو كاطعانم كدمخي « ًادماح تنك نا سانلا قحا ناو

 يلو هننإ ىدؤوي دوسالا يذل رح نأ نع هللا دي 0 نع يديزملا سابعلا "نب دمع يندشنأ |

 ءانغ 00

 0 اف اردإ تضماذإ عيظتسلال # ةروهشم 00 نإسر ال 'ش |

 ئ ا! نااكاحأو * هند كحاويص كا
 هك 5 يذلا 7 نظفحنو اهتدح ةيبع نيدننألا 8 :

 - ]| ةاورلا ضع ١ يدحفلا و ء ىزورملا دمج وبا انثدح لاقنابز رملا نب فاذ نب دمم (ينريخا)
 8 2 ان

 لوشب أمنأف هرذع لقب . ل هناكف امم يرج "يش يف دانز ىلا رذتعا ىليدلا دوسالا اا نا

 د قرات *عا ةادغلا لق 2 نآس انا 2 تنأو منك < يننا د

 : رايكلا تا ها نع وف عل ءردكمال ا 1 توفس 3 _ف يع فتفاعءاق

 5 دهم ن مشاه يل اكعد | نيمتووعوو كرذع تايق دقذ كلوق اذه ناك اذإ امأ لاقو دايز مستف ظ

 2 1 ريفتساو لج ر نعدوسالاوبأ نكسلاق رن ىسيعا# نعي تنمالا حال نمحرلادنع ىنثدح لاق ؤ

 | : ” 1 ال نإ وروت !يطعانا س ةتامذلا ىلا نيس 4 ةكلعان ردفردسلا ونا لاقف ةبالو ىلوب نأ ؤ

 كَ ْ ءاتنلةقان لاقي و لاق د ىسه يسوق كنان ىدعلا د لثم 2 لاقيو داحخلا سالا ىعمصالا لاق“

 2 رو ” ةفص يف دشنأو عاحشلا هب فضاوق هوحو لاق كربملا نم ا :اك اذإ

 ل راعني نسما ان:دح لاق يفريصلان ار ع نب د2 ني دما ( قا * ىخعس هنابوح نع . سلا #

 نع يسودسلاجرؤم ن 3 و وبأ ان”دح. لاق ىف 1 مثيلا ن , دوسالا نب دوحأ ينأدح 0 يزيعلا
 1 10 يصوأ لاق هبامز العا جلا م 0 ل راسب رشم هللا د هعنإب دا دمع نإ

 دوسالاوب لاق ا أف عما ا مم اهءاضق 11 نمضف هل هدام صاع نب هللا ديعل ام داك ىلب 7

 ىف رهام هورملاد, قلد اعيش“ نهو #*# هك هدو ىسب ناك م افراعالو

 فرد ةقث يخا ند ريخ لوا: 3 يننافف هن هه تمام ناك اهو

 ديزوبا ينثدح لاق مشاه يغب ىلو“» مساقلا 0 د ينادح لاق ىعاز آلا ريغ نإ م هاه ) قريخا (

 || ليدلادوسالاييا ءاساد نم ناكوهسبأ نءىمعبلا تريح كا 1 لو لاق ل نب كيعرس يراصنالا ْ

 7 06-0 ,دلادوسالا يال م :ددص نآكو [سعاش ىلذبلا لقوث 0 ةملس نب ملاس دورااوبا ناك لاق

 أ

 ا
 ظ
 فاورالو ىلع ع ريغ كف د قداح ا صو قل يزرمعل ظ

 ا

 دوسالاوبا 4. 3 لاَقؤ امهسبام ريغأ 7 + مشا



 هك مف دوسالا يبا ةافو تاك أ[ ُْ ا

 ةاضروع هدرا ا

 ١ هتان نيح يارس اريخ تلذ نإ

 نايم رمصلل تعم زادق تنك ناف

 ل تلا ا يناذ

 ودغيوأ كاقليل يشاملا م حورب

 دعب قا نم تريغامو تيضر

 درو.ةدياوذت اف يت> تركت

 . وديعتال كنا رنغ. يل هلثمت

 ودبت هلوأ بابسأ تاع> دقو
 دقفلادعالاب تلق وعض عاو

 نونامو سمح هلو نيتسو عسنةنس فراجلا نوعاطلا يف ينئادمل
 2 هل عمل | 1 انا باوصلاب نياوقلا هيشأ وهو كلذ لل تاق هنأ 0 دقو ( يف جءادملا لاق ( 4ءس ََ 0

 2و ينئادملا نع ريهزنب دمحأ نع لع نا نسما هب ينريخا نيعم نب ىي نع الوا | د

 تت

3 

 ف 5000

١ 

 مهدها

 كي ىلع كب يي 3 ٍي- همنا ْ

0 
 ا ٍْ
 ا 53

| 
 ظ
 0 0ك

 فراهلانوعاطلا كردال هدهيف كشلاو هئيع لوقلااذه لثم 0

 نيعم لب ىف

 7 راتخلا ا هنت

 هيب وص
 لقت لكشلا يال # لحرلا اا كرءمل

 ل مهروز »+ مم ابنيز 7 رجم

 لسلا عمج دق م6 #* اك 27 2 ٍ

 لسرلااننب ير 3 ادبو ان د كلذن

 هيفو يلبس ولا ىر# ف هنأ ا لو ليقت فريق ديعأ ءا لاو ة 4يم# 5 ىلعي, 0 نس ١ ىنال رمشلا |[

 نصل لمر فض لمر عرس نإلا|

 م5 هيلو سيف ' ىلا راش 0

 كلذ رك ذ هماةينمو ةينم نب ةبامثن ىح :سدفت يفا مسا لب ليقو ةيثه نإ

 نب نو هيه همسأ لوشب يدح ناكو ريب زلا لاق ديا دبع نب ى نب و نع راكب نب ريبزلا

2 

 ند حدو نيرا دي 1 ا هم | هوبأو ناوزنغ نب 4 عننا ناو تس ةينم 0

 هيلشبلا ينأ طخ كلذ وا 0 ا دير نإ نب كلام نب ةلظاح نب كالام نإ دبر قب

 نب يدع ع لسح ن 0 لّؤدلا ٠ لأ لم تل 7 كف يو ةيودعلا يف الام نب ديز ين لاعيو لاق

 ىلع ناكو ةيودعلا يي 2 لوعذبب مهن اعونريو 5 اديز ةلظنح نب كلام تدلو مي م نإ ان دنعأ

 ودلع هللأ يلص ي لا كردا دقو ةيسائمو رود مهو هثيبو مطاديدعو كراس سم

 نإ ا رم ىلع لجلا مول ةشئاع عمناكو هالعل ر#و هنع يورو اريثك اًثيدح هنم عما

 أ نع ينئادملا انثدح لاق ثرملا نب دمحأ انثدح لاق ىمع ( ين ريخأ ) مالسلا هي هلع با ينأ |[
 يب لع لاق لاق دوسالا| يلا ن 32 دينع نإ ," نحن لا 3 نع ف َّ

1| 

 تنم هنع هللأ ىذربلاط ىب

 سانلا رب 5 ابو ربب زأا سانا عجشأبو ةحياط سام || يهدأب و ةشئاع سان || ىسانلا عاوطأب تن مب ,وا |[

 ريمأاي هللأو لاق راصنالا ن ٠ لحر هيلا ماقف نس ١ هللا كم ع شرف 000 هينم نإ ىلع الم
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 || كالو ماعنبا نم دوحاوةشئاع نه انيف عوطاو ةحاط نه يهداوريب زا نه عجش تنال نينمؤملا
 | مث ةرسح 0000 ع سف نعول د هللا لاقاك ناوكتاو ةينم نب يلعب لام نم رثك ا هللا

 لاق مم هراعأ لح زهنلا# اقم هلو هنع هللا يذر بلاط يبا نب لع ريق نوءاغإ

 ةحودحو عك فطر * كك يول زا

 هحنحالاو بؤاثتلا ديدش « لاتقلا دنع ةينم نب ىلعو

 هحيصنتسم سانا يف شئاعو ”* 'ظعاو اهكفكب شئاعو
 هددع ا دم كان ماذا” ناومالا' ناق" نع 0 الف ظ 1

 هدفنالاب نبا حاصي م * انبالا مالا حاصي امو ٠

 عج رفمالسلاهياع ىلعهدشاتف ريب زاا امافلاق كيف هللا كراب لاقوهلاعدو هلوقب ماللاهياع ىلعرسف لاق | ْ

 نهلجحرهامرف فرسهنإ رهذفءارقلانمناكو هقيدصناكو 5 ا 6 ؟ وني هلق ظ

 هريغأ ت ىاذك هر آه كوكو ريش 2 ١ و هياع هلل | ىلد ينال | نعماورأ» امأف 0-6 7 6

 رانيد نب ور نع ةنييعنب نايفساند> لاق يدا دارع نب يف ”دح لاق دما دعا (قوذحأ (

 رباملا ىلع ع 1 وفم راعمللا ىل< ين | عمسأ 3 نعةينمنب ىلعي ” وأود نع ءحابر ينأ نبأ« ااطهعن

 اذهىلعهنمترصتقا ارب 2 مو هباعدللا يبص هنع يلع يور دقو كب رانراع ضقا كاوا

 5 دمعانثدح لاق خبش يل نب ناماس انثدح لاق رامع نبا هللا دس هدأ فر 4 :ءءيأور فرع 1

 للا ةنقو ىف ةرصلا ىلا حوش نع ما وملا نيريسب زلا ةينمنب يلعب ضرَقا لاق ف ينأ نع نع . مكحلا

 ةرصبلاىلااوراصام ولاقاهاباهضقيمو ذئمون لتقمابأن إل كلذدعب رييزاانبا اهاضقفرانرد فاأنيعرأ ظ

 كلذ يف مه سعاش شث لاقو اموءاذهنءاو اموب اذهنا نك قعاقفتافةالصلايف رمزااو ةحاط عزان ا

 اهاخيش كالملا ىلع حشو * ايلص ذانامالفلا ىرابت
 امهالومعز1ايذب اذهو © رييزلانناو ةحلطو ىلامو
 قالد نم نا ىلسيو © يرق وولا ايما >4

 هطادق دج نعى نب دمج ينثدح لاق راكب نإ رعدر ااا حلاو ءالعلا يبأ نب يع رخلا( ىنربخأ )

 | مع : ينب نم هب ,ودعلا ين 0 .وهو ىلع ههسال وشن يدح ريغ تءهسو سف | ابأيف كيم نا

 نءيمهو رافغينب يف فاح مهاو بنيز اهل لاقي ةنانك نب كلام ف اا جوز ةلظن> ينب نه ١

 للك يذلا قراط كان

 اثري لاو ةماهب تيفوتق

| 
 ا

 1 أ

 1 ريبزلا لاق دب بدير 5 نهامح ا هم 5 ف وكلا هاما 0 + بدء عدلت نيقسرال 1

 سيش * ىأمسا لود. ي ُ ا م هسا ناقد هه 0 ىلع, لإ سرش ' ىنال بءعصوم ى 0 أمن دقلاوأ

 لاقريب ز رااانثدح لاق يرمل (ينربخأ ) 7* 56 ءاعو با ا * تايبالا فاقو لي كل نوم هه |
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 ٍ سو هيلع هللا ىلد يلا جور ةشئاع تأرلاق درعا كييع نإ ناد هد نع يل ْن لو ينأدح

 قراملا ىلع ىثت # قراط تائب نحي
 ادحا موي شيرق كرشمل ةبتع تنب دنه تلاقو لاق: ءاسنلا نم نجا ليخا لوقي نم ًالم>أ تلاقف

 قراغعلا ىلع ىثك # قراط تان نمي ٍ

 قرافملا يفكسملاو « قناخلا يف ردلا ١
 قراش اوريدت 7 * قئاعن اول نا ش :

 * قماو ريغ قارف * 1 ١
 | تساج لاق يربدهلا كلا دبع نب يحي نب دمم ينثدح لاق ريزلا انثدح لاق يمرحلا ( ينيخأ )0 7
 ظ وركذف عنقتم انأو لو هيلع للا ىلذ هللا لوسر دجسم ىف يعازألا نامء نب كاحضلا ءاروةلياأ] 2
 أ تقتلاق م حالا تاقف قراط امو لاقف *# قراط تا نح # دحأ موي دله لوق هباسأو كاحعضلا 3

 قر اطلا اه كار دااعوف راطقلاوءاخنلاو لغو لجل لاقتاقف كاذب, ف كو ايركز أ لاقف كاحبضملا ِ

 تنسحأ لاقف مجعنلا تانب نحح امنا تلاقف بقاثلا مجستلا |

 تس و ا
 اقرا نيزيوع نهرا اراثأ هءا 0 يف اموق يبدخ 1

 اقرط الو ال_لق ال ءام رداغت * ةرخع.شم يف وهف اقرب كي ناف

 اقفص اهتفصتو امفست خولان ه * ىتدلاع ران يف أرا' كنت ناو

 انتغابةمتو اهله د 2

 ' اقفومهنوكتنأرفسةبؤال * ةعامط امتدقوا ىلع مآل

 هريغ رك ذو يملا حت نع ىطد راد لت نس نال ءانغلاو عارك نب ديوسل رمعلا ||
 ْ جحسم نإال هنأ ْ

 ل هبسنو عارك نب 0-6 2-7

 دقت سرافا ها رك ان نسق نب نئاو تب كوع كات لا را يلكتلا عارك نب ديو

 | تاق. اعاأب ا: ك يفمالس نب ري رك ذوق دزرفلاو رررد مايأ رخا .! يفزاكو ةيزمالا ةلودلا ءارعخ نم

 يازلااذو لكع يفب , كلو قاكو مع اىعاش عار ١ ديوس ناك لاق ةفاذ وبأ هلع هن رقع مف

 يف! نه الدر برض قدح و ضد. .ناكو لاق بابرلا .ه مه و يدعو ةيضو ءعو ممن ذ مدقتلاو

 مهين وكي نا ما ىد اوء.:حاف قدزرفلا لاوذا مهوسرتس نك موت مهو هيلا يفإ ل م ةيذ

 ةمقلع نب دلاخ لاق بورضملا عامل م اورظنيل ةئيهر هدب يلج ءاف يدع ينإ نه لدحر ءاحإ رش

 0 نب هللا دنع يف! 3 ناف. ماا نبا

 ( سئعئداح تايافآالا ت7 )



 ١- 0009 0ريس #
  7 12ل كا 4 :
 هن رح ل 8 يعج 2 :

ُ : 1200 5 0 
 هع 24 ف 5 2 0 ٠ كي  : 7 1ا مب 1 5

 /  0006 2افعال 2 2200
 نبال ا 3 0 _ +

 )١9( ظ 0

 0 0 دكان[ ارارقئاوف <. له رن نم تافأنا ماسأ
 0 فاح سانا ال ىف ّ الو # اهلثم ةمام نبا ىطعاام ملاسا

 3 كاذ نع هبيحي عارك نب ديوس لاقف

 مالا حالا نم 0 7 يناف © امال دك نإ هللا دنع نعاشا

 ما كليلو روفوم كتب « ةهافس  بايرلا ءانفا ضضخ

 . مراك الا ةارسلا قلل ريصتو *# اهرودي 5 -# لهو

 مغار كشاو ل تيطعاو * ا َ .عط علك مل كتبأر

 ا مثار كناقف روش ه نكلو 2 . امئاطحصتلا لبق اة عاتلاو

 7 ينم نيب ناك لاق هنرك ا : انههدنم منأ :يناسشلا ورم ينأ ةياور دل اذه تادعوو
 2 . يح رفجاخزلاتاذاه لاه نامصلاب ءاريذل ىلع ما مارت ' ةانم دنع نب يدع ىنب نيبو همض نه كلام ئاأإ'

 / تكف يودعلا رخصنإ دم هل للف مهمالج ردي يلا ونيت مرو تا مدش ينإ رجل بكسي وو

 3 ' الا ومودعف هوذحاق ريخإ مطمءالوهو دي ديسلاوو ؛ ىلع لاعم هل. لاش ىدع قب نم ل ر فتي مل امانأ

 7 | ناف كتف مهتهروا يودعلا نالقت نب ادا 0 للا ريكو ونةمصع مي يثمو مهم تافاف

 ب محَأ دعك 3 اع 1 هاد لق ميحا ص ةيد 39 تءمْنإو لجر, لج رناك دم تام

 | أوناطدم تون ملع العا اننا ينب نإ مش دنع ناكبف ديس || ينب نم ميش ىنب يخأ ىريخ

 ركب نبةانمدع' ينب ندعم تناكو يع كان لاق مث هنيب مد هي هيلغ ضوقف هولشو املاس هنم اوعزتتيل

 | لجن ادبأ اهليقن الهنا وف ةيدلا امأ لح رلا ١ ذه عن ا :>ال اولاق ديسلا ينب نإ من ةانم دبع هتف

 أ اولتقف حد تام ع لجالا كيذ نق نك لملف هك هوليقف الاسم ملا عفدهيف جدمتمي نإ دلوع مط

 1 : نافيطلا نياوهو مرادنب هللأ دبع يغإ أ ةمقلع نبدلاخ كلذ ف لاق 1 هب

 اماشالا ةاوغلا ديسلاىب ينل تينا: * :امدعب كسفن كتنم ءام ماسأ

 . املاس عج رب مْ تايد 0 * امأكفش كتنمد فالاسأ

 0 راصةديد+الوةصمكيقلي * لستم رئاث نكلو و تا

 0 ا ا هاج - سانلا الب 5 متاح 3 »* م ةمام نب يطعأ ام ملاس 1 0

 8 ا ا - - الاع ت 1 ام ايا لئاوذ * هذه - نم تافأ كك .ملاسأ

 0 ا ماس ةيبملا با سال تلذو # تعبرأف اي ايدع مي تنام دقو

 2 00 6-5 ا وبأ 0 مال ناءاه ركديبلا تاسالاب عا 0 دنا

 0 0 : دي رايت اوقلد كب ١ ب دقف 7 ًامراق ةكاونارمإ لإ متوعد . 2

 ١ 210. ا مئامفلا كتنرج ل تعاطف. *: اهنساثم رؤيا تاذكتنكو 7:

 0 سعاد موف ام يف عبش هب * تالحت امتاسم ىلوم تنك و لذ
 ا 0 54 .:عاهقلاو وبنلاهنن تراسأامو *« هرعالا لوتقملا كرذت مو

 "ماس نحن ىذلا انيلاوم كا كانك «# "دا فرعا كيع
 1003717031 1271013107 1163017700: الط اقلط قا د11 - ع -

 0 1 00 دوي م
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 استي هكر الإ كتادو ٠ يرش هونك اناوقأ رك ولا

 2 ١ .ةقاخ يف عارك نب ديوس لقول

 انقملادي دل ابر ايفكوضعأ * كلام ءانفاو: عوبربن لآ ىرا
 ابرمشم كل عدن ل تح كتاط * تكردأفماحالا اف اوعفر مع

 ايححم تين نا الإ ريشلا نم * -اهقوف سنل تاليا وداعتدعزاف

 انغزا ناك امكيتيل نم فتنيو * -ادعاق ةككلا ىرد حبصتو 0

 ةئورعم ةطشم هد ركمكلاو ءاسنلاب لعشب . 5 ىردلاب طشفق ىرذلت :

 انجمتف هاوس انيطعان لهو *« مظىذلاءاوس انيف | ولأس لوف

 نب نامعن دعس للا دنع ونيت دعتساف لاق دوحا وهو * مهةح ريغ 0 وا لوف # دع 0

 يت> اي راوتم لزي ملو هم بر مخ هسحيو ةيرضيل هبلطف مهاإ تاغ يف عارك نب ديوس ىلع نافع ْش

 ظ عارك نب ديوس لاقف دواعي ال نأ ىلع هنم اف هيف ملك |
 ته لاَ دل " نبا ىلإ * ىرت الا ليل يفوعلا ةئبا لوقت

 اهرفت, اساس ا ودهعو يدار ه8 تدين نيريمالا نيه ةفاخم

 اءرفلا ديصقلا تزهجف ىلع * ماظراج نبأ يَغ مرج نغلع
 #َ امحشتي نأ مه نإ ةرئاش ممر انا ماوقألا يف نءاه دقو

 اعز شحولا ن ءابرش ايداع # ناك يفاوقلا اوي يأ 00

 اهمعأف هي 7 0 نوك ه مم 0 يح .اه ولك أ

 أعل صو امدح اقيص اهيبعرو #* اهدر نامع نافوخ قمشحف

 اعدصتل امندلا يدرت ول ذفاون * 5 نبا يناهن

 * ةظعب اع نكرتي اه قرا وع
 ماط راح ل - 0 اقحأ 3#

 غدد نا مح :مظع الو

 امم اذخْوِي ناب مولظم ركناف

 امطقأ 0 الاب (ةلنولتعأاو انور »*# اوموقو اوماقأ ماكحنبا ا

 ىدع نب ميطا ن ءهرأ : نا دا ان”دد لاق ىهزالا يبأ نب ديزم نادم 0

 فوع نإ عارف ينب راما مع يفإ 0 هموش غارك نب ديوس عمنا لاق :ةيوارلا دامح نع 0

 نإ ةقائلا 2 ىأل نب سامث نإ سمع نب لضيغإ هلزءاف مك نب ةائم ديز نب دوس لا بعل نبا 1 ش

 هب
 ودول يفوهو 2 أو مبعدو مث ايحأ ََىَح مهف اء امقم لزب 3 هأ نك ءاعرأو عيرق | 2

 ط مل هد دم ا ع طلال ةديصقلا هذه يور 2 0 نهو دامح لاق هلوق هدشناف هج دم. دقو ا 1

 .عارك نب ديوس ىو | ع
 الفال ا انا و 3 ا روزال كيا

 ادجاالااهاح ر ىتات سذعلارب ىح 2 هب يعمل قفص بديا اس هنودو

 اديكلاءدصي ىلقموتكمداكو # .ًاررديئربعتضاف كتركذ اذإ



 ا

 4١؟١(
 طة ل لل ا بر يي سببا:

 .ادشالو صق ن ه دادزااش ي اق # هرمض أن اكدق يوه ين» كاذو

 2 ام ىانا لاطو مارادقو
 *# انمار رصعلا كاذو بايشلات يل

 0-9 رعأ ماأ
 * ةيماسديبلا يف يرسل دلع خيصت

 م هعاوق شح ىلع ىل>ر ناك

 #« ةيراسءاز وحلا نم هيلعتحاه

 * ةكناع ةاطرا ىلإ هنأللاف *
 اذ راح يدب انطنم ها هتداذزلا لوح نم فطع لاح

 أدرطاف ليالاهنعحمبصلا ف شكو # هتنجد هنع تاخنا ام اذإ يت
 ادنسيحضلا رحيفباتحا امتاك # ةرواسا هتلح جاتلا يذكادغ

 يدروأ نامدإةعوب يم لن

 ادبأ هن ك0 لف

 ادلولا مآ رث دقاع سمع نم

 ادعص اهتابثم يف ضونت ءامطس
 ادجو ايواط يسمأن ان سغ ليز
 ادضن افد صان و> لمح ءافطو

 ا را لايمطم

 امف لوش اهترصتخا لس وْط يضو

 0 تعدو ذإ هللا كهرب ال

 نمو ليزا يطعي نم هللادعببال

 ادع هريغ نكلو اضيغل يدا د

 أه ريعم فورا هبيقالت نه»و

 هلماب |ىدشتالاضفم هتقال #

 ازسامو يدك 1 الحلاوح «
 ان وامومكملاافص ادهردأ اذإ د

 ادغكاذ كمنبالءويلاكطعي نإ *
 ادهز الو ًاقينرت طلاخم الو * هتيطع تءاج اذإ ًاوفع ءيجب
 ادقتنمو اري هعسواو ًاقلخ ©« هيطعاو ىلعالا رذفملاب هال 3

 ا 1012 ءاوملظب واوفالا # هيئانض ماوقأ اكن اذإ
 ادغر ًامئاد هيدي ريخ تيقال * اورجضوأماوقالا سكن اذإ رحب
 ادبا هل ةاهم لخبلا يري الو .* هحدع نيجاعدخ حدملا_بحال

 ادهش وا باغ نإ هييغ ظفاحو * يترصنمو يدو هدفارل يفإ

 ظ تسساوص
 | ديصا وندي لتاخ يناك * يتح ىهدلا تايناح ينتنح

 دش كك ا 4 تسلا هد تلويث

 م لكل لاشو يرب الين ىنعو د.صال رثقتي يذلا لئاخلا رئاولا نم ع

 58 ديصللةلامح بلي يذلا ين نعل هناق لب ا اور نمو هرهظي مى رع يرو يا هلّدح ناسنإ وأ

 3 الآول د دو يلعولاب يناث || ليقثلا فرق مد وهويروخذام مهارب ال اعلا ىيقلا ناحمطلا ا هشلأ

 ْ هيفي نهب امم ناحمطلا يبالف لاقام 7-2 ناك نق ي يذلا عابس نب جاحسملل ر هشلا 1 نا بدي

 : هلوق هل هنإ هيف كشي الو هرعش نم
© 

 سس وص

 ديص عادذ ارا
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 هي ايف نحل وج لاو نب

 م: ينيقلا ناحمطلا - 0 2

 الأ مدقت دقو هعاضق نم هللا عيش نب نب نيقلا ىب تحل يقرسلا نإ ةلظنح هما ناسا |
 [مراف 1 سعاش ناحمطلا وبأ ناكو مم ا تاسئا ُّق باتكلا نك عضاوم ةدع ْق بسلا اذه

 انرناككو نك امك امهبف نيدلا ثيب> ناكف مالسالاو ةب ةيلهاجلا كردأ نيمرضخ ا ن موطو اكولعص ايراخ

 :١ ىلا نع 2 || نع يدبالا نحط وبأ كلذب انريخا هل م ةيلهاحلا ّق باطما دبع نب ريبزال |

 موثلكن ب ةبسبق جرخلاق هيا نع يلكلا نبا هركذ ام ةيلهاملا كردادق هنأ ىلع لدي امتو ةديبع
 سماع ينيب رش ضع.أ اهضعب ضرءبالف ةيلهاذا يف جحن برعلا تناكو جحلا ديرب اكلم ناكو 10

 نيئس ثالث هيف نكشف دقلا يف هوقلاو هعم ناك امو هلام اوذ>او هورساف هيلع اوبثوف ليقع نب

 |١ نينذأتا اه لاق ذإ مهنم زوم تيب يف دربلا ديدش موي يف وه انيف هتراطتسا نللا نأ ن 0
 كرتي مل ةريح هل ةبح هيلع تناكو من هل تلاقف رقلا يبرضا دقف الع قرششتاف ةكألا نأ نأ ل
 ا ءاشغلو نهلا وح هريعد را لقأ 9 20 الا نع قىح هدوقو هالغأ ىف يئمتف اهريغ هيلع

 كلذكوهانيف هيف تديضأ ا ىل عرق ءانلا نك اس ميلا لاَقَو + ءامسلا ىلا هفرط مفر مث كف ةربع

 كتجاحام هل لاق هيلع فقو اماف يك ارلا لبقأف لبقأ نا هيلا راشأف ريدا كار هل ضرع ذا

 بأ ةللاقق ايكاب ريعتساف قيقلا ناحماعلا وأ لاق تنأ نمو لاقنهلا ديرأ لاق دير نبأ لاق اذهب

 ةيسقانأ لاق كلم ايف سيل راد ت تاأو كولملا سابلو ريخلا 2 كيلعيرأ ىناف تنأ نه ناحمطلا

 ير نسم ناي ردعا ىلع تاون ا ديرأ اذكو اذك م اع تح رخ قوكسلا موثلك نبا

 ينج و> ام لاقءأ دوك ل لع ايدل كادت ناسيماطلا يأ و و هلالغا نع فشكو
 يح هلحر نع هل عفرف كالحر نءيىل عفرا لاق من لاق 5-5 كيمماهل لاق 3 ” حان افزعأف لاق كلذ ىلا

 ميدل لحل راعزم تك ند دلو دئسملاب هم سيق اهلبع ب :كف هرذؤم ةيشخ تدب

 داخل ايم رك الا تراسث مح * ايم كولملا ةدنك غاب
 لاقي اناهرلاور دنع وردصا و * الا سيّما نيعلا اودرر نا

 لالغالا يد.جح يف 00 ذا » انيبيحم تلاقو يراخ تكره

 لالتحاو عضعضت ينارب دق * اريسأ ماظعلا ىراع قيمت نا
 لايرسلاو حالا ىلع فد لاب هس ءكلا مدع نأ دقلف

 مما يموُ اذه 'ىرفا هل لاقمت قا هاي ناتمحاملا نأ ىلا عفدب ا ةرختأ ىلا وكلا تبول 9-7

 مما ينو هل درو اب لغاشتف توم ريض> وح هتقان هب ريسآ جرخف ءار 2 ةقابك تاير

 ل 5 ذف ناكمرو ة هين نيف اكن نءلا زب اع نم ةوسن عجيس. م * اود نم غرف حا ةيسدق

 ةبام ىل لءج دقو ةبسق .ىلع كلدأ ىنا اذهايدل لاَقُذ هم و هبال هوا موثاك نب نوحا هاخأ أو



 بركي دعم نب سبق يأ : ةقانةلاع هلأ ن وبلا أ رف"اماق لحرلان 3 1 كليف هل لاق لب الآ نمت

 تحنرب تأهل لاقف كموقب يع رمق ريس[ لفك يف ىلع نا اذهايةلكاقف سدق نب. ك ثعشالااأيدنك 7

 نوهأو كلذن ع ءامسلا نس 7 نولا هل. لاقف ادشا ر رع كدجأو كرأ“بلطأ يي 1 فاولا

 باطيرو كم ناو الها ن * كييلع امو هل اننا عر اؤانمل نوكسلا تجضوةنر 3 ام ىلغأ ظ

 دوي لوأ و هعم: نوكسلااو ةدنكوهنأول رم هعم نوجلا زاسو سدقراتسو“ .كلذي هل منأف كراث كل 1

 0 6 نم أعل مقوأ يتح >خ راسف .فرشلا كردادبو ننقل دلك نوكسلا: هتف. تحج |

 :؛ 0 ةماللس 007 ةئسق رقتماوةجا

 1 ةيدشتق يكتم 5 م يد 0 ل يف ليلا اننأ :

 ا 0 اديب 0 - جح لق مود ن و رة

 هللبق ين هلأ تاحدلطلا أنا ى أد لاق 0 1 هللا ذيع ا ثدح لاق 1 6 دم نب .مهار ! امدح

 ا 0 [قاتفرصنا ع ا تنيزو ل و لل الثيفأط اهدنعأ ٠

 ونا: ىج لاق هيب ْن ء يقاننشلا ومع ىأ, نب ورم نع لمز را لا دبع نب دمع نادج لق ىمع |

 ممم جر 0 ةرازف 2 لآ اطرد 2 بروف ناطلسلا هيلطو ةيانح ىنيقلا نانخمطلا'

 متقدما ماقأف هسا هطلخو اد هيلع برضو هراحاو ٠ و حوش يف ناجح( كوش نب كللام هل لاش

 لج ةيد نع رصقت ىدب نا الول كلامل لاقف هنم لك ابارش برش ِدِقو هله ىلآ امو قوعت 0

 أ هلاقام 3 مدي 0-2 اماف تئشام ددراو كتانح ةيداهم" دخعف لَك ؛أ هذه هل لاقف ىلها ىلاةسدعلا

 1 : : هدشن اف اكلام قاف هسفنا ىلع ن نءأي لو هعضوم ةقرافم ءركد |

 *”لؤر . لك هراو - فل 8 بكر لك يف. اكلام:حدماس
 لزنو سدس ةلح د 6: نصا خي وا ةراكلاو انا اش

  ىندها تيدنو كنب ينأك #َ .ينايث مكبالك تفرع دقو

 لداو عرف نه. تنشام اط © ىانز: خوش ىفإ نم كلب تك

 | مع كسدحي هنأ ترك ذو الها ىلا تقتشا اما ابح دادزا بييح كناف ايد ص كالام لاقف لاق '

 ' مفةعسلاو بح>رلا 2 مقأف ل ناب لك ِكل وهو تاذبام كل تاذف ةيدوا لقع نم هب بللاطتام

 نإ دهم هلدع اضيا ينريخاو ةياورلا هده ُق (ورمع ا لاق) مهراد ىف كله .: يقَح مهدنع ام امقم لزب

 هي :ازغأ ى نقلا َن ادعمطلا ابأ ثّنأع لاق ينازمعالا قبايزع ن اا ::دحلاق دريملا رود يوحدلنلا رفم>

 ةنرطاخعو لاوهالا بوكر لع هفول ترثك او اثيخ. ابراخ اصل: ثاكو هسفنب هنرطاخمو هنأراغ ىف

 اه لاقذ هيهأ ذم يق ةسق

 مش رسال ل.حأر 5 »* هبي سرح نامي يف 2

 + تردفلا# يرما يدا ا .تحي قيم كيك" رح :ىتنال--اذا



 دي تايد اهخ نبل شدا ياو «رارداس تقاتل: يت عدرا ]
 10 0 وهو ةعاد 6 هق نا . ءرغش نم 3 . ترك ذ 7 .يذلا تيلا امأف ا 25
 0 ةنراح نب ا نيج اع. عدم هل ةديصق نم نم هناف © مههوجوو مهاسحأ مهل تءاضأ © ا 1

 عل اذه كعب هحدف هتبص انزجو .هقلطأ ةديصقلا هذي هحد املف هدب يف ار ناكو يقاطلا|
 0 . تاجالا هذه لوأو دئاصق]

 ظ هكا يارتلا ند ريسأو « ةيفرخ را اق اذ!

 : 0 فالمزملا فايل اة د ا ا

 ' هكا ربدجأ ف ورعملاب ءاطماذأ # يدنلا ن نع نورصخمال اس اع خا

 2 0 نول نغ اهب ينربخأ شفخالا ناماس تيرع تان يادار ه رعب ار 3 : 9

 : 0 تلتتقا دق تاكو: قط نم ةليدخميف ارواح يني مقا نادعمطلا وبأ ناك لاق يف ارعالا نب و

 تناك .ثاوغأ|.٠ بازحو ةليدح م نير م تب رخو داس ! ب ني اِطلاَع 95 هلأ رذعأ ت تيراحتو ا 3

 : | ةفضان وي قف ةلي دخل ناك يذلا مولا ملف ةلرميخا و ثوغلل اهم 25 مايأ ة ةعب رأت مهني ١ ب نط اهذه 2 3

 | اهرخآ وهو نائم مويو ةضيبلا مويو قوح تاراق موي اهماف ثوفلل تناك ينلا ماالا ةثالثلا امو ] 37
 1 مه تماقأو مهتفلاحو بلك ٠ تقحاف تب ىهو هحببق ةعزه ةليدوع تمزهاف ثاوعلا ناكو اهدشأو ْ 5

 : | ام هارتشاف هنف كح يبل نس“ « نواح 5 بسلا ردعا هذه يف ناح.طلا ا رم 4 نيرشع دي

 1 : 000 3 8: هلوق هغلإ امل ةنراح نب سوأ نب ريب 5

 55 ند تقالام قابل ياو ومطإ يتتباو تقرا
 قرانسش ةيفداص قرط لكي * انماغ 0 مال يغب مكبلا

 قااسم .باطخلا مول لاو © - ةداس ءالحأو ردع ل ' كل

 ”قراوش ءأا. نيدعاس تكور اذ « ةمظمل مكلش» عاد عدب و

 ع و هتيصان زحف |ءومكح نييالعلا ند ريدم اهعاتباف لاق ةقراس امد>او عماو طا قر اود 3 ١
 يزيبزلا هللا هسبعنإ بمضم يتثدح ل. رلاد بوبأ وبأ انثدح لاق ىلعنب نسحلا (ىتربخأ )||
 : مهم ٠ امالغ كا سس , حاف هس دو 0 2 لاش“ ُىط 5 ناب ارواج يف حبلا ناخعدمافلا: ناك لاق :

 ياس ناكو هلز | مءاجنو لبالا ن 0 و : يدأ يف 7-1 و 14 نايا اوقلعتف هتف

 ا د هل لاقف هل وف د 7م نع ا 5

 0 27 اذا الأ لوس 9 1 مضلا عفدب ماشه ينانأ

 ل ل5 يرد ا ةلاذم 3 هدأ ريدخلا كلا 03 هل 5-0

 3 هما
5-2 

 5 ةادغلا نيقلا 0 5 خماش عندا ناقأأ ن نود كيذا

 قحسا نع كلام نبا دبعنب دمع ادعي لاق دنس يأن هللأ دنع ايد لاق“ 000 2
 | تدلل عاناماو .نخأ تذخأف طرقت ريغ ارككتم ارئاح 0 نومألا ع تاخد لاق 0-6
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 اهو اهانا هتدشنأف ناب يلا رطخو لعشب 3 طش ل. كدضط نال 011 اهفرطو

 ماوي لا نب سفنلا زوشأ لقو * حئاوتلا حوت لسق يثالاع الأ

 (1)غئارب تساويناحأ حار اذا * دغ ىلع ىش فااي دغ لقو

 هللاو قدص لاق نينمؤألا ا هلا ناحمطلاوبأ د تلق كحيو اذه لوقي نه لاقمت عزفتلاك نق ْ

 0 افلا ساو 0 اعدو لك أف ماعطلاب اعدم اممظفح يت>هيلع !.متدعأت ىلع امدعأ | ْ
 لاق ينئادملا كاق زارخلا ث رخلا نب دغأ ىنثدح لاق ياهلا رمصن نب سيح (قرخأ) ود تك

 قار " لها ءاعد نم هنع هغلب "ىذ ىلع مالا اءماع 0 ندحا ناويمم نب كلا دبع بتام ا

 ريمأاي ةيواعم نيديزب ندلاخ 5 هل اخو هللا رذتي لحق كلللادع ىلع مرعم جور 1| ىملاءايا ظ

 ىئيقلا نادعمطلا ىنالوق تءءسامأ هاياهديرشأ دقام كياق نعللزنو كمح نبا رذع ىل الأن :هوملا |

 امفد ودي فوس اهرئتت الف « ةنحا كممنا ره سيفناك اذا

 ' اهليط كب سبتيال هونع ذقن * -اهوفصكاطعافورمملا أح ناو
 لاطف هءلع لزتت را تاكو , مشاه نإ ب باطملا يعقب ربي نزلا ىلع نادعمطلا ونبأ كزنو ىنئادملا لآق 1

 دنع ماقأن ماقملا هلأسؤ هل نذأي ف 0 مهلا اقوث هللا اكشو هلها ىلا عوجرلا يف هفاتماو هيدل هماقد

 هل لاق هانا م هدم

 اتاشم ريداو اناطوأ كك دن »« اسهر ماو كاقرلاب تنحاالا
 رخذاب . ًاضمح عاتم نا 6 * اهرساعويبلا فرصص تفرع ولو
 رتعصو بانا نارءضو صخو # ةزيسنع يبجي انا ول كرسا

 ردكي مل اهوفصص بارغلا نيك * ةعيقو نم ىتتسا اهبعار ءاش اذا
 هل اعدت ناكو فرصناف هل نذأ اهايأ هدشنأ أدق

 كتيوص
 لاحلاو نايقلا انف بهوت * دقوءاحالا 30 يرمال

 لي الو آل ممف ريصحال * مدينداب فو.لاك ةيقو

 رسم: اب لل 1 لق فيقخ ماس ءانغااو رع نب دوسالل رعشلا

 - ةيسسلو هوسالا رابخأ

 نإ كلام نإ مرادنب 1 ا ء>» نب 0 دع نبا | ءايلا مل رفعل لاقو: رذفعا نب دوتسالا

 لمت نإ مه ىا قم بانعلا 2 مهر رفعت نب دوسالا ماو مث نإ ةأ”م ديز نإ كلام نب ةلاغنح

 شادخ عمةنماثلا ةقيطلايف ماللس نب دم هلوحو ملا نسل ةيلهاجلا ءارعش نم حيصف مدقتم عاش

 نييدودعملا واولاب وشغلا لاقيؤ ينثعلا نموهو ىلكملا باوتنب رعلاو يدعسلا لخملاو ريهز نبا

 مرشحا نب ةبدط امها ىوري ناّيبلا ناذهو ١2(



 ةرووشملا ةيلادلا هتديصقو ءارعشلا يف |

 وباو ى ءأ زا 0 نإ مشاه ) ىنريخأ ( ا 1 اهمكحو بر 3 راعشا راتخحم ن 4 ةدودعم.

 نما هلا لها نه لحر مدق ” لاق ىعمصالا نع يئايرلا ع كيك لاق يدسالا د نب دمها نسحلا

 رفعي نب دوسالا لوق لثع هثداصؤ ةداهش هدنع مق هللا د معن راوس ىلإ مراد فش

 )0( داوعالا ىذ ليس لييسشلاوأ * عفان ماع نإ ول :تءاغوادقلو

 ىداوس(؟)نايمرب مراخا ينوب * اهالك فوتآلاو . هديا "نأ 2

 1 دنو ميلزانم اوكصرأ #* قرح لاا 0 اذام 0 ٠

 2 5 7 1ك / َّت 0 "2

 قاما تس سو حيي لل ثوان ا كضشط ا

 مرو هيوم كافرا يذرصتلاو * قزايورب ديبلاَو رووا لقا
 داوطا نم ضيفي تارفلا ءام # مهلع (؟) ضيفن ةرقناب 1

 * + داوم لع أوناك اماكف * مهرايد لحم قع حايرلا ت

 ند لح رلاقأل لاق ةلوق نمد رهف لاق ال لاقي ركشلا اذه ىو راسا 0 ىلع لبقأ مث
 0 نع ةتداهش تبن محازماي هفرعت الو ايورتال ةمكحلا هذه لثملاق دقو ةهامللا ع

 نع يلا لا اند 0 ىلع( يح أ )افيمح هنلظأ ىتاف هنع لأسأ ىتح هلوبق نع فقوتم ىناف

 مكمل ينأدح لاق دعس ينأ نب هللا دنع اد لاق 0 ينربخأ ) هلثع ةديبع ينأ نع يئايرلا

 5 دقفأ امو فوقو ديشرلاباب ىلع ةقفارلاب ن ل انب لاق 3 ن'دح لاق ىلواسلا ي موه نأ

 نإ ةباخصلا ريماي اقف ةرد هلك تفيضو رخل اذا قارلاو ةريرطاومادلا لها دس
 رف»ي نب دوسالا ةديصق يوري مكن» ناك ن« مكل لوقيو مالسلا م لع اره نمل

 : يداسو ىدل رضتحم مولاو * يداقر ني ىلا م 5

 دحا انف نكي مو ضع ىلا انضعب رظنف مهرد فال ا ةرعكلو :نينيثولا 1 اهدشنياف لخديلف

 دوت ا تيورف 1 ىف سماق م ك1طا لاق (8) ىس رف :نع ةردبلا هللاو َتطقس اكاكف لاق اعورب

 ينثدح لاق ينأ ينادح لاق ىراسلا مس ماقلا نت دع ( 7-5 ) ثم دما اد نع نم رفعي نبا

 ديز,نيدممم ان”دحلاق يفار + ماشه نب ورح نب 4 0 م 1 نعرأا دنع نب هللا دع

 لويس ولو ىلا مو نإ ا 0 تاك لاق ديزي نب نائم ىدج ين'دح لاق نائس نبا

 ةديعوبا لاق قا ىوريرو * ا يذلا يوس تماع دقلو * تايلضفملا يف ىورو )١(

 هنامز لها هع نو نوعم ناك مك نإ 7117 دييسأ يف ند قيصنب 5-5 دو داوعالا ود

 عبش الإ عئاج الو نع الإ لياذ الو نما الإ اهتأي 0 نكي ملف ربربم .لعشبق هل تاذت ١

 ا حتفلاب هيف ني نال يشل 06 ةياورلا دادتسو (ن) نابقري ىورو (0

 يرارثالا سس 2 هأ ةرصمأا نيدو امدب ةريذا نه لفسا وهو رسكلا ريغ فرعي 08 اهمع اياه

 يسءوب رق نع يرامثالا نبا يفو (5) ليساىوريو (5)
 ع ا 22 222222222222224:

 ( رشع يداح 0 يناغالا 7



 كوشرو مانا هلع بلاط يلا نع لع ماما
 2 0 امامجالاو لاوخالا يناخو © اماشلا يعأو يريس ىسرفاي
 ! 2 امامالا فلاخ نم ىلتاق و * امالعالاو زاو>الا يبطقو

 7 | 000 امافطلا ةيمأ ينب ممجح « اماعلا انيقل نا وجرال لإ
 0 7 اماه لاحر ل لَفَك ناو د امامهلاو يحداعلا 0 نا ْ

 0 ' رفعي نب ا لوق يالوم لثوتف انفقوو مالسلا هءاع ىلع فقو ير نادم يلا يمنا املف

 0 ١ داعيم 0 م اماكف * ٍ هس كك <

 0 ورك 0 وج 0 01 7 3 م 6 ماا كلذك 0 اهف اوناك ةمعنو 58

 "|| انثدح لاق ىلع نب نحلا ( ىنب>أ ) ةمقلا مك لحتف ةمعتاا رفكو مكلاياف ةمقثلا مهب تل ةمعنلا

 | محازم سو ك0 د م 0 نع ثرأا نب دمحا انثدح لاق يسو نب دمم

 0 نإ دوسالا لوقب م> م 4 لدعلل ب رح دقو ةنفح 3 روصق“ ند رموش ف هآلوم

 داعيم ىلع |وناك اءعاكحت »* مهرازمل# ىلع حايرلا تر

 دانمألا تأت كلم لط.يف #2 ةشدع منأب ام امي اونغ 0

 1 دافنو ىلب ىلا رو ع كب ىلا كك لا ذا

 7 ' ١ نيرخ [اموقاعا :رواو كلذك نعو لح هلوق ىلا نويعوتان>ن 08 مك تار :٠ اله رم هل لاقف

 رفعي نب د ال1 نك لاق لضفملا نع نارعألا نا نع يريح قب دم باتك نم -( تحتل )

 3 3 3 هيلع لص> يت 2 هوردقف مه صم اقف ةعاقلاب 3 ادع نب 5 سم يف ِق مْ ةماعث نب 1 يب ف ارواح

 ا اذاف | ولاق هلام مكيحا خقبا نودا لا موقاي بايعلا تر مز يو همأ مهل ت تلاقفا 12 رشع

 لاقث ه>ادق اودرف مراقي لذدف كحدق كسما هل اولاق 1 حار اماف هحادقأ اوسحا تلاق

 نم ةضاط هلنإ 50 0 مرا ريشألا 0 لق 00 حاف حدقب م مو برضا ال موق ناد مقأال

 م,الاقو راوخلا مهر ا ا ا

 تل 0 ن* : وملم 3 لهفذ 0 ةحم دعا ةوعد دايع لاي

 عايح ن 00 , تاراحو تدمع ان مك ا

 لاَقف ا هيل نإ لهذ نب م ىف راود يعداف أش 0 هضاب 1 هلي ِوط هدم صو يو

 أورو تح مويلا كعل ني ع (ى عسا ةمدب * اوريسإ #2 ىبللت

 ءاماواذ ادم مهحدُف هليإ اوت ََىَح 4 وعسف ور : ن! ىوررو

 قردافنيبلاب تعمزأ 0ك كنإ و# ف هواري كا 0 انتراجأ

 ا ناسحلاب دأ ءوفلا ميقس *# ةنامأ يذ ن نءرب> أوأ كلك ا

 فافن نيقين نين يوها تدكدقو# مع 01م نأ عكراد © + ايف لوش
 فر ل محللا مياس ايوس * ةراضغيف راح يم موقلامه



 نوم لدحر ناك لضملا ©( عهلاومأ ن ل اهوذدقن كر ىلا هلبأ لكم هيلا اوقاس هناي ع ل :

 اواكأف 0 نإ لحم ١ ةعربر ل 3 هدام هل لاقي ةلظنح 9 نب كلام ب فوع ن دعس ىنإ 3 ظ 8

 دوسالاهل لاَقف هلبا 2 هل يعسإو ةيطقا نال عل نب زب ةوحألا قى ل هود لل هلل

 ل# ين نمهلاونعالدوسالا لاقفىلب اءىلى ا 56 اها ا ا نكلو كل أءيعماح تسبب

 م ءاقودال يندأ نكت 0 0 له ةدعاط راحاب

 امزحأ اه ذأ مكفراشي ل ا 2 هوءكرواح ول هللا

 هذه هدفت تنك ذا أم اوئاق راعي يتوسل ىلا ةعلط لبا لح ف نهةلاو>اثغف ةليوط ةديصق هو

 4 1 : أ 0

 دن 0

 لحك نب دعس ىف نمنالحر لق يلا سعالا نإ 'لاقو) كريغ نودمدتع همر زردتل اهدر لوتو

 نب دلاخ ناكو د دعانا 0 اءوأ 3 ١

 ل لاف تل 0 هللاَقف :لملا نوم ىلع 0 0 رقالا ىلع را فرءت برعلا يف

 همأ راع صح ن مالا ثدنأ لاَقف ولا بوق ةمج راب باطلا ىلع < هنأ نالوا رأ امناو كلام '

 مارح ىلع ردا معنبا اي لاقف كلام نب دلاخ ىلا تفتتلا مث < ينبع قع قف هلاوخأ ق>ىأر 7

 مراد نع لقيح نم اءمح اعمحو موقلا نايلطي اضمو كلذ لثم ىلعو لاق كل كال دانا

 عجح رف ربا مهل سس ديبع#ل لاقي مرادنب ل شم نب دز ينب نمالجر ١ دارو مل لع م -

 0 شيج يف نادناست» طءاسو لئاو مهفو راو جا جا>> نمن ام ةعظاك فوج هللاقف مي

 صاخاملف هتراجتل ضءيلف اردانناك نمو هحط ض.ياف احاح ناك ن ماودانف مه 0 2 5 | ٠

 لشم نب لدن> نب ريهز نب ناره ا.ملتق طيلتو لئاو يل اولتتقا|ءمشدج يف طفلو لئاو مهل 0

 كرذن ىفو لاقو مست ءآر اءلف نامحنلا ىلا داعم لئاو ل5 ةنأ رفعي نب دوسالا يعداو امهنيب يداع |
 نامعنلا ثعبف ادن دش اضم ضرع ّ : يلوذ همدان ةدب٠:هدنع ماقأ مث نععالا تمأ 2 لاق دوسأاب

 لاف هبام لوهو هريخ نع ها لودر هلا

 #2 عل الا دربأ هم 0 * اللمأ ىدصلا يدان اذا ليلق عش عش

 هو يدوأ 03 او للا ةعاس اولاقف ىنوعدوو

 تولوا لدا ”ىرصا لك 8 2 ضاع جفا هانا
 نب ردع وحس لموت نبأ ل لاق هما زع مارا يتادكلا ورع ىنأ تورم باك ند( ت0
 اورذتفةيلعت نب هللا مت :ن:ثّزاىب اوزذفم هريغو مقود اذاذشا ن :.ءاعمج عضم دق مت حاريلا ن.ةلاغنح

 ىف , نمةعامج ةيلمث نب هللا مت 3 ف را ينب نم لدحر قحلف م,ممحاوضف طف يت> اديدشالاو اقو م : : ف

 ببوص 3 عفارو لدزح هكا ريهزنإ نان هناا رعش نإ راو رفعي أ ىوسالا نب حارح موف لشهم

 دقفءاقاطيلا م ثرحلا مهللاَقف لدنِح 5 ىماس نب ندح ا انا ثنحعاوورمو كد نب 4 ”راحنب

 دوسالانب حار ارظنف مهصاون زجيل لزنف ما ولاق سشطعلا نم مكل ريخاناو مويلا راسو لات ينجعأ

 داع نولريغتف اطياسو الئاو نييادعلا يف 5 0 صاع كْيَع ايف رع نبتوسألا نإ.

 744ه لالا 7 لل6ل1676؟67ا:1:0ض07ب7؟©6©؟؟[؟[؟©#©|؟]؟|©؟©|/|/|؟]؟#]#ظ#ظ# سس سس سبب بببببايص



 6 فلا

| 
 يثراحلا لاف املع و اهضكرو ا« | 1 رفْثثوف ضرالا ف شرف 0-0 وهاذا فاش نمسرفىلا ١ ظ

 دهم ف ا هاناحار 2 يأ أملق 2١ رفح هم اء كلن مناول او اذهنوفر أ ةخّمأ وشب نذلل

 ١ سراف 53 رفخ انااواق م(هو# ىلا كو. اهيل هذا 0 مك ءامصعلا اه | لاقب ناكو نطبأ ةاللث | طاف

 يماس يف ب ءافاح 0 ري فكرا 0 0 لاقوم ودعوا اهدخ ًانلّللا وف ءامصعلا

 موجع رفعت نا ْ

 ع

 عفارو ريرح ىهاس يب اريفخ هنو هنائعبأ يذلا ندخا و نانا

 عفان كلذ ناو مهتكلهاو *« ةمينغ لك موي ينوريخ وم

 علام انا م افورء٠ قحلا الو ةمالظ ىلع مهطع. انا الف

 000 ا نأ 2م || يأ و 1 يدو فيضلايرقالياو

 نإ هل شرا 0 علب 8 ناي نأ وأو

 عزاحت ءالومحف البر كا قى يلع الوادم كب ناو

 ا ةرفاع نب ناع نكلو

# 

4 

3# 

 عزاب تن امأ ىغلا قا ءأ * اما ةرئاع نب ناحيتلالوقف

# 

3 

3# 3 
 0 هي م تس مهل

 درفارل ءارفخ مهنا | وفاَخ اهلع موفلحا اهنودريوا سرفلا نع, نوعلقيال مهنا دوسالا يار اماف لاق
 انف هودعواف كلذ دعب راهمالا روظا 5 امحاص ىلا سرفلا اودرف اهراهءا كسمأو موماع سرفلا

 ْ دولا كايف اه ردح اف نأ
 دلال كدر يابا ردع 8 لدن ىلييدات 1و, انحا
 سباح ناطهرو عاةمقطهر ىلع © كديعو نمت 1 متامح الهف

 ٠ سياك الا ماركلل ثارتلاراصف * مسا ثارت يكتم اوعئم ومه
 سك انوزاخ نيب كوك ر مهو * ايماط رحبلا ةفض كود 000

 ا! وااداوح اذس لش نإ لدج ن يماس نب رذنملا نب قورعشم ناك ورم وبا لاقو

 0 يلع هديت ناو هلام هلهأ مساقاو قورمم تاق 4: ريلاو هل دقرلا رب 5 نب دوسالل

 3 لاقف رق. نبا

 ٠ اقورسشمسانلا بر هللا دربال # انديسكله ىئاناال لوقأ *

 اقوشوم م>للا زد تسل و © لح كورا رع همست نم

 ايرافا تناك دقو ءامدلا حضن * اهح رض ل.ل ااماذابو رح ىدرم

 اكورخم ءاملا ميمي ايزه انش #* امسح ءالحتلا ةئمطلانءاطلاو

 اقو_تفم محالاب اهناو> ىرت * ةقاتم رثبلا جيضنك ةنفجو

 اقوة<كورتملا سلال تنكو # ةلمرال وا يماتيلاهنرمس 0 *

 اقومىم ضرعلاىت يماس نب ايدوا# ينقرافو ىدوا ذا ىعا فولاي
. 9 



 00 اا

 وحش تناول 7

 ع 7

 نب" يع ءف فيدو ع
 ريب

3 7 - 5 

 وو و نيا حال تفاعل ترا ورح ع

 1 را اك نا ا هلا هدف عاشقا فاح نر

 عسر

 ةلامح نم هموق بودي ايف هلام هتعاضا' لع لهانأ رفع نب دوسالا تاب ىحلس تالاط ورحت
 ا م لاَ 0 ا ب 5 0 4هدعم :ءامو

 ا نا راذا 5 مو ب 1 ريل 0 2 تادف د

 د دي اوهو ينناف كالبقف د ىتفاوأكادبنا يم ولؤ »*

 دياز 5 ين#:أف سدقو 8# هع 7 2 1 ءاروعلا وا

 داحولا هفارز يذل دقو »# ١يددو تدءشبو مهليبسل أوضم

 0 ةاطع 5 9 و # ىتح تدع نوتماشلا الولف

 ًافعش الئئض هاج يف دوسالا نحازحلا ناكو ور وأ لاقء دوك يدع هل تناك نإو ير

 لاقف هنم نوزمم نادصلاو 5 هعرمد دقو ى 5 نم ايدص عراصا وهو دوسألا هيلا رظنف

 يدا مسا نم ايقحناك اذإ © ةعض ل حارح حرج

 دهن ينب ة ةأرس حارج كاوا 3 مراد ةباوذ جارج ءاباق

 الورم أ لاقو مهلع اعراعأ 0 قدا ف دروسا ا 5-5 حارا ا 5 أ تناكو لاق

 كلذ يف لاقو أ هذم دار ا اذإ داش ناكف هرصن 0 معا نإ دوسالا 0

 ارضا دقق يفإ ةداقثلا نست # ينءاعفيدهأالو يدهأت ك6

 اردغلا مشحمب ام ةيبئللا نإ * 0 ديا اانح عبتاو نبأ

 نبانع بيبحنب درك ذو ايوتسم سل ناكم ردغلاو ةييزحلا داقت م هدو يذلا لجرلا بالا

 ناكحارإ ا ةاد لاو صاف ردع نب لع لح قل لاش 2 هل ناك دوسالا نأ لضفملا ن ع ىنارعالا

 لاقف هدوح ىلع هتءاعو تاعلا تب مهر امهمال لاش يذلا طئاطح ا لاق م انعاش

 ان تدل رس ل ل

 نال اهنا يركع ركع
 0 يناب ر> مهرب اعلا ةئأ لوقت

 * ةمده 0 ام اذإ

 ادبرأوديز فتحالاز جاك * ىلم 2 باوكلا | يعأ ملو تاق

 ادلخم اليخ 5 نييرام ير 7 قتليلالو وده تام اداوح 0

 ادغ هيغ يدحح اير لاملا ىل © 5 را ل
 * تال اناعادال د
 اددتتي نالبةىضرع لاملا قي ** ةياقو يضرا ىلاهن ا

 ادام كاسل ملأ لو ىلع * نكيال ةميصقلاب لحأ ةراحا

 هَ ص
 انعم ل نأ :موللا“ لقا -اننلذعتاال الإ ٠ يتاذاعا

 ع

 نر 8 لباش لو »* عش تينغا ول تا دقو



 د هنو ةاطرا راخا 26

 ةمشن نإ هره نب ةيراخ يأ نإ نافطغ َ داي نب كلام نإ هللا دنع 0 رفز نب ةاطرا وه

 هماةيهسو باتكلا اذه ند عضاوم ةدع ف تسذلا اذه مدقت دقو ناسذ نه كوس ند ةرمه نإ طظيغ

 رماع نب فوع نب م نإ مج يبا نب جيدخنب ةيلع' نب ريهز نب ناورم نب لماز تنب يو

 ةاطراب تءاغ لماح هو رفز يلا تراذ م ”روزالا نب رارغا تناكو باك نم ةيدس 0

 ثراحاي هل لاقذ فوعء نثرحلا ىلا را رارعض ءاح ةاطرا را عسر اما رفز شارف ىلع رارض نم

 : ىل قاط ا راحاب يورو © رفز ند ينب ىل ككفا#

 0 : رفك ناءوس و نمعا هاأ نأ دع #* رضهىرسا نه م قاطت ند ضع 2

 رفزىلاهدرو هم 5 نافطغ نإ ىر> نب لش كرخأف كنان ١ قلطنأ لاق وهانإ ثرأا هاطعاف

 رفردالوأ صض* |! ةاطرال وشب كالذ قادصت يفو

 ررال نأ عا م6 ؟ مدطإ اذاو * ص ومتلف م اذاف

 ,يذلاةريون نبا كلام لاق اذه روزالا 0 ر ارضو اهم ا ءلا تدسنق ةيدست ىلع ة 4س ل تدلع اذطو لاق

 : مهتم 0 هش لوش

 روز الان بااب تاق تور ءلا ت تع #3 تحوانت حايرلا اذا ليتقلا 8

 ةتيما يبب ةلود ف مادا 3 رهش ند ندودعملا أ فعلا تاقرط ٍق دودعم 6 ءضقل سعاش ةاطراو

 ط ادا 7 مثاه ) 00 ( اكو هموق ف اهرش قدص اا ناكو اهع مع اع و اهقيسي 5

 "|| ةاطرا لخدلاق ةديبع وبأ انثدح لاق ذامدب بقاملا ةماس نب ميفر ناسغ وب انثدح لاق ىعازخلا

 || هدقنأف ءاصرلا نب بيش هب ضقاني ناكامم أ أذ هنيتسا# ناو سم نب كاملا دبع ىلع ةيهس نبا
 كَ ْ تداح 2( ىابآل ان د لوي اولا نإ 06 ناك ىنأ

 3 ٍ هدشنأ م 1 كنم ري بيش تبدك ناويع نب تالملا د.ع هل لاقف
 0 بوكر داحتاا ىداع تامر اهراك ضعذن كنم اريخ تلزاامو

 || نمو رضح نم كلملا دبع نم بجعف بيش نم ريخ كسفن يف تنأ تقدنص كلملا دبع هل لاقف
 || نم بأ فرشأ بييش ناك لاق ام ىلع ىعالا ناكو .موناو وب يف هنم مهدعب ىلع سانلا ريداقم هتفرعم
 || انادح لاق يعازلا دلوع نب ماه )ِ ينربأ 0 ,كدنش نم 0 العف فرشا 1 طرا ناكو ةاطرا

 1 دبع ىلع ةيهس نب ةاطرا لحد مدع ين اميمح الاق ناسغ 3 ذامدو ظحالا رحب ناورمع

 0 يلام عاضو ىلاص 1ع لاقف ن مآ ناك نوتات ءاط راي قااخ تنك هل لاَقف ٍناورم نب كلما
 ْ || أ هللاولاقذ ك رعش يف يل 50 قع ا ىمزكوهزك ا تيك ام نملكو

 | نبال 0 #ه جنان مالا ردقلا نوكرامو كغ الو 2 7 نس يطا نينمؤملا

 ٠ لئاقلا ىنأ ىلعو

 ديدحلاةطقاش ضرالالكاك * ىلادللا هاكأت ءرملا تيأر



 ب سلا يل 7#

 ذب زم نم مد آن سفن ىلع # ىلا نيح ةينلا 3 3

 ديلولا يباب اهرذن يفوت * يتح كب .ٍ
 رت أ ع لاف كلو ىلام كليو كب اهردن يفوت لب 7 0 ا ديععاتراف , .

 ٍإ تدم *ءاعاق نيئمؤملا

 0 8 كالذىلع هللاو امأ لاقو كاب ربعتسا من كلملا كي ع نعمت لل اولا انأ يد 0 5 ناكو ىف ا

 يكن دو ناسغوبأ يف ندح لاق ةيشن. رمح انثدد لاق ىلهملا رصن نإ بح )هب 5 ا

 0 ىنم .ليح الو صقنيو دير 0 رك ذف تبان أن زيزعلا د

 | نب , نأ و م سل هيهس ند ةاطرانا اناهأ ٠ نعيأ 52- لاق ةكاطناب ياش ء.طا 6 لا ةم ْش 5

 ' ىلا شوب لا 0 دمصو اعمر امناك يف جلا بورخأ 5 د ةفالخلا سم أهل عمتجا امم امل 5 /

 2 م كلا ن يد ه.حأبودب ع ناكو 5 م براغ ريد 3 ٍ

 ١ يحول ىلا نموت جند ٠»  2د اي ةربر عرفا و َ

٠ 
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 اتايسلا ىدسوة لعل دي هج يل ١ ًايرح 00

 اياك املي قفاوقلا .ديحم خ ايناذل الون كنور و

 اماللغ اغير رق تيدننو سيرت # اييغر لع ادعت تفلت

 | اماقتسا ّىح كرمغ لاز 01 هق ضالا ىلع تاه

 | امايح ايضع نهتف تدرح * التاق فوجزلا .تيقل
0 ! 

 ٌْ ماظعلا يرش مث اهحام ل * اني يتح .سناوقلا قشت

 ْ امايعالا عزتلا كداز ايم 2 اهاس :ليرع لع ةنعر

 ظ امادق هلم ريسخلا كا داؤو © ةباطاس هللا كل غارق 3

 أ بييش يحاهي ةاطزا ناكو لاق اريعشو ايزو ًاربهل ن ءروأو ةقان.نيئالثب هل سعأو نأو يم هأ 0 6

 0 هيحاص ىتني اءْمم دحااو لكن اكو نك ع اممم دخاو لكلو ءاصربلا نبا |

 , هعبس اقرتفا املف مهف هرهصل هعحتتتو هفلات ةيم ونب تناكو مكحلا نب ؛ يح امه حلصأف هراعشأ ين '

 هل ةاطرا لاقف ةف كحل نب يي دنع بيش
 ظ بهدا ةةلايع رند“ او * بوح داؤفلا وشت م :

 | بودكو قداص: اهم تيدا .* انتطا نام مدر
 ظ 5

1 

 نيش ندلاءاصر .ناتاغدس ا دل غلب» الآ
 بيشو نويشا ه7 هباشن *# هلم قدوم نم“ فوع لايفو

 بيج 0 و يناب ال ادنح نإ لزملو كك هارشن ا نإ

 توك ةاجينلا يداه كسار قاهر مكحا 5-0
 "يبس ناتمل انانا بودر « تزواح هةر مازا انف لف

 ترم :تيرملا نكلو كاذك دس :تالوساو يورو وضخ ا
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 ُق ةاطرا رءشلا اذه لاق امل لاق ي ةءلا نع مدل انسدح لاق يئار كانا دع لاق 0 قرأ

 اك فوع 6 اع ىحعلا 0 ىمعلا لا 1 فوع يي 0 2ع - ل اسما 6 ب 3

 را تانك ل داي مو ةاطرأا 00 ىم لجو مم ا

 نم ( ت>سنو ) يفوع ينا ملف ة شاع ةاطرا تلا كالد كعل لو ناكف سش

 ةمآلا ناو ع كا تددو كلوش ءاصريلا كبتيش ناك لاق ةاطر ا رخو يف ارعالا 21 تاع

 هللاقف ةاطر ا كلذ غابف يطيع هنم يفشأف لاتق موي ةيهسنب ةاأطر |

 4 هج فرعتو جولبلا شب * ةراانب يريع 0 :ةل نأ

 ديل يذ نيعايناج نافذ ا ند * دصر يخأ ف 3 كنظأ اذام

 كدعلا طه أد ناسا لك

 رض ع نأ وأ كنا اتم نأ
 اكن زأذ هاغحم ةداقلا نص

 6 عدو رمح تعارف 10
 3 ينيفالب نأ ينحتملا ا

 * هعلارش نم نم ةنانالا ضف

 درتال كردسأ ناو ل اهف # ةردصا ردصتال يندر 5

 دلل ةضرب وا د ناح # هرقنب عاقلا عقفك ىنبدحال

 دلو ىلع ما تكراش اع ذل انو قس فورءمنافقعنبا نأ

 د 9 ف ىأت ف كولملا فال

 #4 ا ونعطل# بص نم
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 دوق الو لقع الب رقتسا مث

 دمك فدو رلاك“ داس وج

 يددو مما داس يف ىلح ريب رمذا جراتسلا ناةمرص نان

 دح | ىلأ سيق نمدجملا عفدبال ةرفازو 0 قالا يفإ 2

 نا حطب و 41 عا قورع »* ثد رضاك ىقا عاب مهيف تب م

 ددعلاو ا ا ةديفرابح # ينثرعاو فورعم «ةعاضق يدجح

 ١) لايشلا ورع يأ نيورمع 2 .آا هد يو

 1 اًقرتفا 7 ” اهاوهب ناكو ةز>و اط لاش ين نه ةارصا ىلا ثدحب ةهس نب ةاطرا ناك لاق

 1 تربخآو تفي دقو 0 ةاطر ا 5 ث راديف 270 وذ و ينَغ تعوم هدا متةاطرا ركو | هم نامز 3

 7 هب عار سمأ فارصنالا دار أ الف اهسمادبلا و ث يضو اهعم 0 ءلا ساحف ترقتفاو اه:ماحم

 ٍإ لاقو فرصناو امنا هل .' ماقد هلل | ند 6 رمدنعل ءاحف

 لئاسولاو يدل نارقأ عطش * امدع نامرب يثد> ىلع ترم

و تييش ردع بسسانملاو خسنلا 2 اذك بيش ن0 مما و ةاطرأ روعف هلوق ) ( ١
 0-8 1 9 

 لصالا 1 ه4دءودع صم 2 و وه مك ةاطرأ



 ( اساور

 لئاجلا ةتقلعأ يح نيحلا هب # لزب مم تادفم يب و :كف

 نم عضاوم 2 م بسأو دق ةز>و ةيهس نإ ةاطرا َر 9 دقو 4 قاهيدالا جرفلا 0 لاق /5

 ةدءصق ىف لاَقف ه

 سماوطلاموجتلا ينيدهتةزجول * ًارئاز ليالا اهتعزا ةيوادو
 ردا ا تاع قرح * ىلتءدصقلا ن نعيناحأب 5

 سلاحان. ىلاوطاالو يوراف #* برشع معالى 23

 سام نام فلتكأ ننةزجوا ا« كرمالك نامل ل ىو
 سناب شيعلا طخباسالا نامرب * ىرباف بي ذعلارصق ترواجدقو
 يا قاف اذا #* يونلارمفالتذ اوديعب بالط

 سئافنلا سوفئلاويئانتلالاطو * اهنبو ىنب نوشاولا حجأ ل
 ملا نسل عدراف اذاعيج * اندوو اعيمج انكعام لاط دقل

 نع 4 قبو اهيح * كرادي سيارهدلا ف رص

 ةاحاهم نامح هل لاَش 2 ينب نم لحر نيبو ة.هس نب ةاطرأ ناب تناك ىنا رع الا نا ( لاقو )

 ةاطرأ هيف ٍلاقف ةاطرأ اجهف يدسالا ةشابح اهني ضرتعاف
 اناكام ناك ذا هللذأ يف >- * هكراب ريغ ينأ ةشابح غلبأ

 انامح ترواحذا لكتلا يدع 0 * همحلبو هيدس لوقلا ثعانلا

 ناليعنإ سبق نملئابقلا عدأ © ةرئاكم وأ ارنب فدنخ عدت نا
 اناقلي ثرح يف انسحب قحلاو * انزواحم امَي تح قا رب

 انو د جلا انلرو 4 كاذك انا * هديشن ادحم ان رخال

 دقو ةعاملا ماع ناورم نب كلملا دل ارئاز 15 | كا ةهس نب ةاطرأ دفو نارعالا نإ لاقو

 ناك ام هغلب هيدب 507 مدقاملف هنوع هؤادعأ فجحراو هدئع ماقملا لا |طأف هحدمو رفظلاب ه اه

 ْ مق لاقف م

 يناإ نوهركي الاجر ريفن * فاقل ةينث نم انلطام اذا ا
 ىنات فرصيو ىرافظأددحا * ةطبغب تعحر 1 مهربخو

 ينالك رهتوأ ىودع تالك © نربملازال ترد. نبا ياو

 ليمز هدعوتف ءاحل ةرهس نب ةاط ا و ةراد نبا لتاق ليمز نيب عقو يناببشلا ورم أ كال

 ةاطرا هل لاقف ةراد نبا ساك لثم عرحتس ك.سحال ىنا لاقو

 قلساو ءاعنلا كلج رن نيكون« اهايماكل نك أ نان أ كيزا
 « دقق راا هتشدكل ةعيضع #* هتقداص "يه سماك" يناس 0

 قرمتأ اسأ امو ناهرلا بصق *« .يكتعراق اذا: ينوأ ٌؤورعا ينا
 قدصل ماذا يىدتسا ءرملاو #* هتلقام العاف كت نأ طرا ليمزهللاةث

 ) رمشع يداح ْط يناغالا لا
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 ىتتتال ارداس كنوه شما مث * ملاس ةراد نبا لمف م لمفاف

 0 كلادب امدعراف بار ال كاش ىلع ناد كتلمح اذاو

 00 01 1[ لاق لاق: يمصالا اندح لاق ىتايزلا ايوا تسال رطل ل( يرحل

 يإ 8 2 بع نإ 7

 ظ ا ١# 1 رب ومو رع كنار اقفل

 لاقرهابا ةلبح نب 1 ا نب 17 5 را نفل 08 0 00 لل

 ا ند 0 باطخلا نإ: 0 نب هللا دنع تكللت ماشه 1 ور# نب ليهس نإ نمحرلا ديع جوز

 ا اهلا رظنلا مدني لد ايف 9 كلود 0 هدد ص ضار اديدش أد>و اه د ناكو 1 ءان لأ

 ةحاح كلا 1 نا هللاو أ لاق هحاح هل ع رظن ا ث 3 كنا 4 تااَقف هسا يع صو

 نم كيضرب اق ت تلاق ىدعب يحوزم نا فاخأ لاق يه ام مو تااق فلانا لك نإ لاعاد هظ ول

 0 تضق املف كله مث هسفن اهبلا تنكس نيب لك هل تفل ةظلغملا ناميالاب ىل ىتثوت نأ لاق كلذ

 1 مع كتغلب دقو الا َدلأَو 0 هل 11 كاسراف 4 ,دملا ري وهو زرع ءأأ كيع نب ن < اهطخ دع

 هفعض 2 ل و ناقلع قاع لك نانو ناذدع ةمآو دع ل اك ناك كل املا لسراف

 ع اهار املف "الفغم شير هخيشم ند الحر اك لب ليقو هندملاب لاطي 0غ لذدف هتحوزتف

 لاق ةسااح رمع

 مان مالحا زكا تاينادعإو © ةديرح نارزلا دعا كلدم

 ةاطرا لاق اك نكلو تلق مك سيل ماشه ما تلاقف مان مالحاو ةديرخ كليو ينلعج رمع هل لاقف

 ةيهدس: نبأ

 عجرأملا نيطاذمب اه وحش تكب -* ةلوعو تب تاذ نه ير نئاكو ظ

 عزمت ا هول نع عطق 0 * تقطعت ا ونبلا ظنا دكا باكو

 عبرتف فاالد.عت واضرالا نم * اماطل فرص: هدجال 3

 ما ضر تار ودق ٠ ن٠ ريغيفو #* بتعم زيغدنأ حفطصاف ىهدلا ن

 ع لاقيف ريصلا نأ ر معنب دم ( دخلا ) ار< هنا ةاطرا ا ينري ةديصق نم تاسالا هذهو

 لاش نبا ة.عس.نبا ةاطرال ناك لاق ةديمع يأ نكرر ا نمك دج لاق لدلع ويا نسل

 هقراشبال هدنع هتبب برضو هربق ىلع ماقاف بهذي ِهلقع داك ن> ةاطرا هيلع عزف تاق ورم هل

 ناح اذايتح هدنع ساحف هربق ىلع ادغف اهوغب ةعحال لوح دعب ليحرلا دارا يلا نا مث الو

 حور 5 كنيدو كلقعو كسشت يف هللا كدشتت هموق هل لاقف انعم ىماس نئااب حر هآدان حاورلا

 2 | ىملسنبا ايدغا هادان حصا ملف هيلع اوماقأف دغلا ىلا ةليالا ينو 1 لق لاو تا نم كعم

 هللاو لاقو هريق ىلع هتاحار رقعو هفيس ىضتناف هنودشانيو هللا هن ورك ذب ذب سانلا لزي لذ انعم

 . || كاقو مهلزامىلع اوريصو كلذ مهماع اوماآقأف هومحرو هل اوقرف او.بقأ وأ مثش نا اوضماف مكعبنأال

0 



 | ةسرن وار هيا يف ذكموي اطر

 * عرجمو يكمريغ هيلع يفوقو * نكي مف يعاس نبأ ربق ىلع تفقو:

 ين 0غ ةادغ داقوأ نك رلا عم * حار كترظن نآس

 م تا. محوهويماسنبأ يد

 دحا مف ور« نامِح ىلع تفقو

 منع ب ننال هألا نم 8

 عقلب ءاددب فاع ثدح يوس #*

 عدعدب د عبنأ ملو ترن # اع ارش هنا "قدوم - تبر

 عقوم ببشا فيس نم ةردارب * امان سمرلا نع تداح اهنا ولو

 عرصتف لاوت اباد ردها ىلع :«.ونتناو يسوكت ىح ناشلتك و
 ٍ موصل ر ل ةدراودت نوزع قو # هيودضرالات اخف ركذعدف

 ةاطرا ناركذف ةدسع نأ ُ متاح نأ 9 د نسحلا نب دم ريخلا 6 قولا دقوا

 1 0 هيلع اودغفف فرص 3 يماس نبا اب ىم ارب كن له لوقف ايثشع أ ربق 0 ِ

 :ء | ش ا ل

 را نا الح كري نمو * ايكيلع مالسلا مسا مث لو 2

 اموي ةبهس نب ةاطرا لاق ينئادملا انوع لاق ةيش قب رمح يدخل لق ي يامملا رصأ نب بيبح 5

 هب ثناعلاك باعق نب عيبرال

 كف ءاتن اى! تيرم اف ار ززمو انزع كاوا
 : عيبرلا هل لاقف

 دزالا تلتسا ال ءاكنع لعد» يضتا ذا ىرل يم 1
 ةاطرا وحب بنعق نب عيبرلا لاقف امميب ءاحطا - عيبرلا هياغف

 يراوهلا مالحاك مالحاب * الا 0 وساع امو

 يراس ىليللاب م١ س.لت * الا نافطغ نم نافقعامو
 رافقلاو لج ارم سوح, هع: ارورد دمع ودب ترا

 راعو لغشيفمحللا يصاطو # هوحضنم تح محلا ةا

 ضنلا دنع نم . 5 | لاف

 دابا قف تكراش ن ا كلت راشدقوسفلا اذهو

 و خل 0 ىرازف * لبيه. 0 :لاعأو

 ا ىنئادملا انثدح لاق ز ا | نروح انتدح لاق يديزملا دم نب هللا ,ديع (ينرخأ)»

 0 ةىم ين نمهموق ان رجلا هع عقوأو ةنيدملا ىرملا ةيقع نب فرسم مدق لاق ىلدطا لا

 0 حبقأب همو>حتف هحدوعل ةرهس نب ةاطرا ماقو مه / مرو مهدرطف هودفرتساو رفظلاب هؤنهف ةاطرا

 5 ناك دق را هل لاش ةرذع نم ماش اهلا لهأ ن مآ لح رفرسم نشد ل ناكو هد نطل

 هان 0 ا هل هدفرو هيلع ةيواعم لايقأ فرعو هرعش عمسو نايفس ىلا نب ةنواعم دنع



 فالتولللا

 امع لازل رومالا تماقتساو حص دق ولو رح ليلع هناف ريمالا نم كل ادبام كررغب ال هل لاقف

 تامين ين«مدعت ناوةيواعم يف نعل نينم وما ا دنهل از دقوف راع كب اناو هلعو هلوق نم ا

 قرم وحمو هحدع ةاطرأ لاقف ةقان ىلع هلمحو هاسكو هلدوو

 2 كت فرم يلعن وات 13 * همع ناو فرسميدوفهللأ ي 1

 أري و رس نم منيرامحل تريم يي 0 امهعبر ع 5

 ِ نيرابج تفيضت ىوريو
 | ريغت هم دهعلا نس دعرلا ىلع + دجال ةرامعءاءلعلا اذ نأ ىلع

 ا رقهقنادلولاا,منتم قوفين * اءاك سنعو هيدربب يئايح

 مهريغ ند 0 ةيهس نب ةاطرا اة ةيهوس ةرم ينب ند ةأرما توضاخ ينايشلا ورم 0 لاقو

 هومالوهموقءاحفامبرضضو اهسف اهلا 1 را حر اميسو ةارملا املع تلاطتساف هوبا اهذخا ةديذا

 هل لاقف ءاسنلا تاموص> يف كددش لذدت كلام هل اولاقو

 ملح ريغ تنأا ولاقو مهلع انطاو لهاجلا يعوق ينريعب

 يعرج لحتساو يبس زو #* امدعب بقاعا نأ مكيف لهيملا له

 .ةعءاسنلا يفي رخاك تناكف * مكلم يزو<# عنمأ ملانأ اذا

 مح ل رشلا انادتحاام اذأ * ف ]د نعي هانا تخلع دك

 ملم لك عورلا موب مذ اذا * اهلك ةريشعلا باسحال ةامح

 اولتق هموق نم 0 هلو ه5 دن ةييسا ني ةاطرا 6 ردا اعلا اف يتلا تايبالا مامتو

 وهو نيف تائب موي
 انيقب ام كلانه ىلتق ىلع * ىكن كفن ال كب او

 انرحأ زكر نمار هك اسما كاع لق لع

 انني ىلعو ااوذا ىلع * انيقتلا اذا حامرلاب كنس

 انو> نادبالاو ضيبلا دري # هنمءاشحالا دعر نءطب

 أنيغتسي ام مهءارو نيردرب 2# الك نسنا ذا ىلا ناك
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 قاغم (١)لفقلاب ندعسلا بابوىلا * 1 ناو اديعارشذل كب

 قهز -نفللا تذاك تاون اماف * تعدوف . تماق 5 تح 0

 0 دو قحشا نع رضخلا ىر# ف ةياسسلاب لوا ليش د.غل ءانغلاو قارا ةءاع نب رفع هكا

 | فيفح نإ قدس نب دامح ذأ حرس نع يلعس ولا لو ليقت فيقخ هيف نا ةنا نب ور

 يلدهلل ليقثلا

 ينود ىوربو )١(



 2 هاير د نول 8 ذيل مور ب د ايكو لي نسا كاملا 4 1
9 0 0 30 2 3 7 3 

 هم و ا
 7 : 1 ل
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 3 هيسلو ينراحلا هيلع َن رفءح راخأ 0

 نإ يضالاص نب ةيوانما لكلا لد را مالا تراس م 9 ةعضار نب لاخر 0 ظ
 نم وهو 00 ذق.هل نيا مراعو مراعابأ نكيو بك ني ثرطا نب سيكا

 نبةبلع هوبا ناكو هموق يف روك ذم سراف لزغ لقم نعاش ةيسايعلاو ةيومالا نيتلودلا يمرضخم

 اماروزي اناك ةما ناش يف هلق هنا ليق ليقع ينب نم الحر لتق رفع ناكو اضل اىعاش ةعسر

 هود صرف هتنبأمف هوبف 707 ثدحم ناك لب لئقو مولع اهراغا ةراغ يف لب ليقو اهماع اريعق

 تاير هذهيفد رابخاو هنم داقاف ناطلسلا هيلع اودعتساف الحر مهنم لتقف هولتاقف نوما هّشرط يف |

 ينثدح لاق يبا ين *”دح لاق ىرابنالا مماقلا نب دمحم ( ىنربخأ )اهاور نم ىلا بستن ورك ذت اهلك

 2 32 0 نب رفعج برش لاق يناعلا كلام وبا انندح لاق يب رلا ن رجس رلا انبغ ني نسل

 هساح يف لوشءاعنأف هس ناطاساا دنا

 ملاح وهو ناركس قف ملا نوكي * */ اعرو تركت ايفا يعر دج

 مقا لاقي نأ اراع نكلو * قفلا ىلعراع ركسلابام كرما

 , ميركل هتيق الام نوذ ىلع * هدوعقيلاوم تماد يتف ناو
 نارود هل لاقي ناكو سلا كلذ يف كك نإ ثرلا ينب نم هموق نه لحجر هعم سدح 2 لاق

 ٌْ 3 رفمح لاقذ

 لافقاو انيلع قاللغا دشو ه يجدلاىف منرثنارود باب اذا

 لامعاب حايصلا تح هب رودي * لحاجم جاع ماق لل ملظا 1

 لات« ةل.< مول فيكف » هلو>- نوناثام ءودسارحو

 ىلاولاوجاءلاوروم ًاماللذلا ىلع# -يدنلاو ةعاحشلا وذهيفربصإو

 يف هري_> تخسن يناف ليقع ينب ىلع اهراغا ا ٍِق هلق رشح دج قتدسلا نان رق دان
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 7 ةيلع نب ر هدي ع ا , ٍنايشلا ورم كات در 00 نم كلذ

 أوحر َ> 0 يي 0 ليقع يب 0 1 يواعملا 00 0 53 ينانقلا فداك ب دود

 رفعج لوقش كلذ

 ايماح ءيجي نأ بذعأ ملاذا * لحس موي دعب ىلإأ الالأ
 ايوان صهدلا حربا 6 ا » هقيضمو ليدعس ىلعا, د

 (قان نهادلا نار ءانرب ناكر # 0 حو يلغيغهب تيفش

 0 10 1 7 »* ل تلق يوب اودارا



 (١)اينايا رقص نيقالاطقلاخ ا رف# .مسهئيقل موب ءاعرقلا ينب ناك
 ابوادم تقال بينلا ىرابد جيجض# مهجعيحض ناكى رند مهانك رب
 !11 015 نو نيليتملا' ةقلارل 1 3ك لغموبلا نول اًدقولَوَا

 اسا#و ممم ءامد حضنو * ةرامال ليحيسا ينرَش ناف

 مب يتاحارحال فعضلا نم اوبح مهران ١ يناحلا

 1 ندم نك نر فدو ف اكس ةيوىل كيانات :
 هلق 'ذ مهعميفانا ناك اذاعم نا تددو دارا

 57 اعلا ف ربشملا ليذهلا توك امدعب ةنيشخ نم ىلياغ تيفش

 ايراوذلا حايرلاو دحم ىراحص #* ان ارتد نأ هللا داع اقحأ

 ابيلاعمالمر نالحي ماع ىلا يمت نينارعلا مث ارئاز الو
 ٠ ايقالتال نأ نهريخخو نط * ىنعناف تايئراخلا تنام اذإ

 ا يا داك ]دم قب يان نيني | طولت ةوقو

 ا 2 نرك وأ نق ين-غيل *. مرا اموي تم نا مكيد 1

 اك اوب ىكتو اداك | دربتس * اهناف باكرلا يف يصولق لطعو 2 يوربو

 كلذ يف لاقو هش اهب ير ينلا ةروهشملا هندصق ىف ب 2 نب كلامل يوري هئيعب تيبلا 0

 ام

 0 نفك ير فاق معا ع نئاكو بسراعا هللا مو

 لسانملا ودعااو ايارسلا ايلع #  تفطعتاذأ ليحس رق ةيشع

 لياخ ةيفرسشملا صب برضو * انودع احم هللا انع جرفف

 لهاكو فك أ مه ءاهرواعت * اهمارتعاسؤرلاماهيرقاماذا

 لقايصلا املح ضيب انناعاب * انت حرفادص صاندصراماذإ

 ل توا ند اك دل < اواردقو ىفملا الاانا انو
 لطاب لوقالو عسيمسل ةلاقء *# اهب درامل ةرب انمي تفاح

 لوازأا سطلااهاش دقاعم * ممم يناودنطا نمصتخيل

 لابو ا تعرش| حام رودس# سيما دمالا ناتثث انل اولاقو
 ادا ايل نع حا ردانتا * رك دس اذا لت ىل انقذ

 لزان توملاو يطخلا حتشااذإ * ةدصهز ةاحلايىف سوفن ىلتقو

 لقانملايذبلا مصخلا عجا راك * اؤدب ةلاق يف مهعار

 لمت الا ةيلع:تمضاف هم ىلو. * لجتت ءا>ءطل موب ىنيس ردص مول

 زاب لد>ا نيقال يطقلا خارف * مهسقل موب نعلفإلا ناك يورو (9)



 يه
 كا

 ةيبو ريو

 ايت اسنللا اناوانينو وساوس يل ل ا

 020000 ا

 .ةيلعدبأملا لسراف مدح فال كل أاعىمشاج || هللا دنع 6 ىرسلا لق 4ع وب مولع تادعم مق لاق 8

 ْ 2 رك هلم درةئسأف رضنلا 0 42 هلا مهعم ناك ن 0 راس 0 يح هسحو رع 0 ةهءعمر ناآ

 ا لق 0 ةماسق ليقع وذ هيلع تماقاف 26 َْن رفعح ناو سدا ن* تف 1 تلوح 0س ىلع اماو
 ْ 2 2 7 1 2 0 0 3 م

 ْ ةماعنب رفعح ناد براعا جاه يذلا 0 يلكلا نا 0 ( ور# ين ةباور هده هب لتقف مي >اص

 | يثراخلا تماص نب ب يعن ةماذنع ا.هتجا ىلءةعلار محا نب ليءءساو ين راحل اديزب نب سايإ نا ليقع ىنبو

 ظ ىليقعلا ل تااش اهدنع 1 ث رداب ذالاب ند روهص هل لاش مجود اهأآلوا لبا ُق يثعو

 ١ اقره َ 4ع ره ىدح 'يليقعلا هقنطو يثراحلا ةمامع تا مامعلاب اها يح ةفساؤم امهتاذدف

 وهو لو تدب موغأب مط ا زيا مهونكش نيرا ىلا نويليقعلا ءاحو

 مئاق ىدايزلا دسلاو رعمصب .* يأرامىدايزلا دسلا لآستالأ
 رمحأ كب ليعمسأ وهو ىيقعلا كلذ براضم كا رص ا هم ناو وه ىتاف كلذ نك سابا بضغف

 رعد نومام اءّةءلا 1 م " مول 4 هوف مهومكش نيام علا ل 0 )و راخا راصف 0 نيحش هدعشف

 ١ ىءابأ كلذ غابو يق ِ اللي وط هوداقو هوطلرو هوقنحو هوب رمضو و ىئراخلا ةياع نا
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 ةم1 مجاوم لاق دز 3

 رداع حا ناك لح اذا هت * نك ملو تررتغا فك مراعإبا
 ظ ارح هيلع تار ف تنك 2 «ةفذ فيسلا قف تح ا

 | اوقلف ديزي نب سابإو براضم نب رمضتلاو بدُمَح ه- أ نادرو موعرب هب , ةناع نب روم نام 3

 ظ اوفرصنا مث 6 5 اموبرمضضف ةعاقلاب عضوم وهو 0 مخ بحكو ماع نب يدهملا

 | تويليقعلا م ىل مط ىل ايد الاتق اولتتقاف ةعست مهو نييليقعلا اودحوف 3 طلا نع اولضف

 0 رفعح لتَق 00 الاتق اولتتقاف لحسل ر 4 امج ليقع نماودحو ٍتَح أوضم م قيرطلا

 0 008 ع ودا ما ماشه نب م 1 نويليقعلا يدعتساف ةنيشح هل لاش ليقع ع نم

 ْ ا 0 جرذف لحجر مهم تافأ من 74 وسبح ي 2 نار نم ةعبرالا نايت راطإ ور

 | ةيلع نب رفعح لاقو لاق ماشه نب مهاربا هداقأف اف ميحاص لق أر هم نأ اول كال ليقع

 سو. وهو لتعي نألق

 قانم .لدقلا نحسسلا تاو لإ * تصاحب فاو اهيا ك2
 قدزت سفنلا تداك تلون املف * تعدوف تماق من تيغ تلأ

 قرف توما وم يناالو مل « هدم م
 قاعيو لاجرلا تاماب ضعي * قاذه ماسح قلك ىو

 قر ديقلا يث يذلا. ين أ الو * مهديعو هيهدزب يلق نأ 2

 ا 0 ةبانص كارو نك ينئ رع نكلو ظ
 قوم. ةكم قايجو كيلا # عاطف قم ةولاو ىوطا انآ

 هضر# هيح ال ةيلع نب رفعح لاق و



 . 00 وشلل عم 3
:. 3 " 

005 

 كوم ةالفلا ضرع هنود نمو * هتيقلام اذإ نوع ينأل لقو
 هنود ُّى ءاهأ 0 ميلا 2 لو ةاللفلا ضرع ند هنودو 4# رةلام اذإ ينارمعألا ن نأ هدعاسأ ّى

 ةطا مهغل ىو اهفيفحمو عفرلا

 ان د را 3 ُ كح 6 | 1 ةبالأع »* ينهش 1 كسلا دعو هل

 لوو اهفافخا افحلا دود # يتيطم تئعتمإال 5 كب ولو

 لودعو لاق 0 أريتو * اردصم سس الا ردصي يت> لدعلاصىلا

 . رفعح ناك 4 ِى لاقو نيتياورلا نيتاه 0 لدي دج نإ 0 0 00 هريح اضا تدعساو

 ا 0 , كك را وذ و م ل ؛روادحتم اوناكو ا نب ليقع ن م ءاش 81 ةيلع نبا

 راو برب هوفتكو ل لا ور قرارك ع

 موكا مسهل لاقف ٠ نهد ع هوو تا هواطيغ 1 لاا كالت ىلع نيل ثدحع ناك يناللا ةوسنلا

 الأالو ادبأ 0 رخل نأ كرو داع ا اع يك فاح انا؟ او لمعفلا اذهناف اولشتال

 يعل هدعأ ىناف ينع فكلاب ىلع أون“ هو ىذه دقام مكب ل كلذ اوامفت ل ناف مهل لاَقؤ هنم اولَش يع :

 0١ واسلام هراد يف ًاموق ىذا الحر ناو يفوعرأو ينوتقاف وادب اهر 2 ادبو م 4

 [وفعشا قد مهءاهفس هب نورغاو هيون رمضل و ءاسنلا يدبأ نيب هلروع نوفشكي اولعحو 1

 ةالحار ,عفدف هل نامحاص هعمو رفع داع يت> ةليلق مايأ الا 0 هليدس اولخ مل م هلم 7

 ىفنأ ىليقع تناكو هايحاصو وه خان 1 نه ةرغن ىف ناك املف يذم مل - توبا اهلوأ يت

 7 مم ا عم سدا نورتغم نويّئقءلاو هييحاص ىلاو هيلا اوهتا يتح هوعب و رد هللا 0

 اوقرتفاو 1 و حو الجر ممم اولتقف فويدلاب هايحاصو ةيلعنب رفعح مماعب وف حالسالو

 مهسيحو مه رضحأف ةكم ىلع رودنملا لماع ىمشاولا هللا دع نب ىرسلا: ليقع مهلع تدعتساف

 حافسلا شاب .هلا ينأ ةلول دحلا هنع 0 نأ 4 ناكو ةياعنب رفمح نع مو 0 ؛ دات

 اوماقأ نامل هدنع ةظح تناكو هللا 0 عر تع ير تا ناو ثرحلا يفب ّى

 داقأف رفع اعد ذكش هيلا م :ااو 0 بأ ىلا جورب هودعوبو موحاص لتق هنا ةماسق هيلع

 جرخذا املف ةباع نب رفعح ا نبا وهو لاق برهف ن>سلا نم بدن> نب ىلع ت تافأو هم

 فايهملاذا يناكإل مأال تكسا هللاقف ءدراب ءامنم ةبرش كيقسا هموق نم مالغ هل لاق دوقلل رفعج
 لاقف هيف تنا ام اذه نع كلغشي امأ ل>ر هل لاقف هحاداف فكوف هلعن عسش عطقناو

 0 ها يودع * يناري نأ ىلعن لابق دشا

 نب صاع يب دا: وهو نوئملا اخا بيك نب ةبحم ةيلع نب رفعج قنعبَرض يذلا ناكو لاق
 كلذ ىف لاقف ل.ةع

 ريصلاكعفني سيل ريصاهل يلوقو * رفعج ةيلعنبا لاقام سفنلا يش

 ركولا بناج اءلاط يىلدت باقع * يوهاك ناكثيح نم هسارىوه

00 



 رعش اهدعا وس ناعأ هط_سو #* ةدشو مام انف مراع ا

 2 الو ضاع رب هج و »* رفعج ةماه ف. ببلات اوبرض.وم

 ربقلا هباونا مخ يت> ريقلا ىلا * ةونعو ارسق ركبلا دوق هاندقو ش

 ارذع> هنبا يلوي ةيلع لاقو -

 نانا ا ت وحال هباحأ و * | ارفع ظلم ون ىلإ كرم

 لطانو ق> لك اياتملا جسيم اعاو ايانملا َسحح 0 4

 لعد والا يف مويديأ ةللغم * مهدنع موقالو موق حارف

 لك يغ ي ن لاق ار ف امانا باغي 3 برو

 نيعح لتقف نأ لبق ر عج مأ هنأزمال اضيأ ةيلع لقو

 ليوطل ىتالغ ناودرع «- رثخ ءان للانا كرس

 لبلد ا رو *تنددقموقلانءاراخا ا

 تااقف هتباحاف

 لل و راف هوقأ تهلما نحال
 ترمضح يثراحلاهللا هدعنب دايز نب يحيل اننب نا مهاربانب دادش رك ذو ةتياوز قوز وأدلاق

  اميراو> نماهع“ ناك نه هعيمجو هن كو نفكلأ 4٠ تداحيتساو هتتفكف لاق ا ماعلا كلذ يف مس موملا

 هلتق لبق اهاقتلا 0 هيد ناعم

 ايراوذلا حارا دق راق ه2 « .امار تلا هللا داع اق

 * اينانأ نميف ناك اذاعم تددو * رفع لوق,ةديصقلا هذه يفو هراخا ردد يف تءدقندقو

 ' نع هلاع 57 ةماسق اوماقأ منال اماظ لتق هنأدل ضرعيوءابا بطاخيوهلتق دعب امنع هبيحي ذاعم لاقف
 ةيلع لقا وغدا نأ لغ 0 ,ةعج ىلع مهظيغ ناالا ةيعن ةنالاثل| نمل تاقلا اوفرع اون ا مو لتق

 ملارعلا تامتلاو م راع نأ ع تيدحا ونا 2 نا ردح :

 1 ل موقلا ىف مد ريغل * امرا فانا م اراد

 ايفاص دخلا لعامنيع عمدي رح * ةشراح رصعم هتركذ اذا

 انضاقتلا نينار طارثشلا الو هم ًاسنم نلعاب نيذلا نيسحم الف
 ايلاوغ ءامد تناكن او ىلغنو .# ةثالمث ليتقلاب مكنم لتقنس

 انتاعلا يشقلاو اذام» ىاتح ده ةهافصا اذاعه يات نأ تيد 0
 6 ويابقلا وزع 1 0 اممتأديدح نب رضنلا ةخسن ىف ءانغلا اهفىتلا ةيفاقلا تايبالات دج ددأ

 قواطع مالا نقار ليس د« :كروط لش نإ[
 وسما كارألا الط تي يرح دراي دارودع رهن

 قايس ءايهصن مهامادن ي رانأ *« ةيثع لك نايتفلا عه ي ريسو

 قرقرتملا ةصيباا حس اماغل * اهقدشم اهباث نع تحاك اذا

 ) رمشع يداح - يناغالا ت3
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 قهرم ش>ولانمدورط» خس # هماغب نأك ينو ينعاد

 قاءسدعب اًقاءس يف ايفلا يناتعكحا هلظايمداوهيفد م

 ةضوفخم هذهو ةيفاقلا ةعوفرسم تاسبالا كلت الرع 00 و اذهو ةيضاملا تايبالا هدعب ركذو

 دامح نع يسادرملا يي نب نيسحلا م )كلذل اءرطاذ >و اكرم اه ةدحاو لكب تباف

 ص ماقو هيلع نيكس ىلا ءاسن ماق ةءاع نب رفعح لد ال لاق ةدم عفان ء هسا نع قحسا نبا

 ون قل لا زاق ريس لعاجم نيكبأ لاقو اهيديأنبب اهاقلأو اهدالوأ رك ةقاك لك ىلا

 فاعف كيعاو عجوا ناك موي يؤر اه نوعم يكسب وهو نيكسو نحصي ءاسنلاو وغنت ءاشلاو

 ذئموب نمبرعلا
 .«© ١ وص

 له دعب اللع يتاقساو #* للع امدلا اعإ قلاع

 لذملاوهنع موالا فك او * ىنبحاصامبحاصلا ب أ
 هنا يماش لا رك دو نشابح نع يطسولا لوا حيرس نبال ءاتغااو ىولبسلا زيجعلل رعشلا

 ىملا ىد لودتم

 0 او لولا ريختلا نابخأ قع

 طبرض نب عب رلا نإ شبع ق 0 نب ةدنع نب هللا دعني )١( ريحعلاماللس نب لنوع 0 مف 0

 بح نبا نع يديزيلا دمحم نب هللا ديبع ةخيسأ نم هيسأ تحس ولولس نب هللا دنع نب رباح نبأ

 ىخأةعصعصن ١ ةيصنب لولسنء ورمت نب رياح نب ةددعنب تع ل هللأ دعت ريجتعلا وه لاق

 نأ قط ىف مالسنب دهم هلعحو ومالا 0 هش يمالسا لم نعاش ةعصعص 3 صاع

 2-3 لاق ىلا هباتك ىف ةفءاخ 0 ) 10 ) مالسالا ءارعش تاقبط نمةسماخا هو ىااطلا دسز

 لك او نب كلا دنع لدْلواكلا ريجعلا ناك لاف فارغلا ا لاق ىحما مالس نب دمحم

 لود افلا عيخ 3( نضال 0 تدوم هلا لالي اف
 ”بولطي لهاطظب عورأ نأ * ةرهاس 5 نأ علا وال
 بيقايعلا نافحي جاجدلا قرذ * 18 ه1 تناك دقق ل ومتشتنا

 تاو دك ريغ ادعو ةلعأ و # ل هرم فاو نار 0

 ردصوم 2- رخصم 5-5 نأ لدتع 5 + تقل ريحعلاو ما ع و نيعلا 5 يلوأس || ريحملاو 1(

 نوكي نأ لمتخحو ل ظاغ يأ رسكلاب رو ردصم 0 روصو هو اهاولاذإ 4.4. رح

 !:راغيمالاب- ريم ريجعلا مساو محض ىأو أ لو يل ِيى | را ريدك لاب 1 را مر ردصم

 قدزرفلا ابأريجملا يف 8-5-5 محط ةديعع نس ليقو ةدحوملا رك نيعلاحتش ةديدع نب هللا ديع نبا

 بدالا ةبازذ ند ونصت هأ ليقلا انأو

 يد ا ياحب
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 ش 8 ع أ .
 ْ اغا نيئمؤملا ريفا 1 لاو هتاع نلخد ى ا تالملا دم ع ىلا ةهأ هل لاي 3 ند لجر 3 ل لاق

 ىلا ريجعلا ىديدشن نايسدلم ع ىلابتكف هيلعدي رحو لاس رعيوش وهو كيلا لدي 1 ريحعلا لك ا

 . كدنعانأ نيئم وملاريمأايهل لاقف كلملادب ع نيل قح ل الا قدر 0 ريدا ريجعلا غل .ةدب دا ىف هيدرب مْ هقنع

 ا ثع و لب ولح يد كالفك: ريذا امىلعرمالا نكي مناف عاي درسوا رك نمثعأو قسم "حاف

 ع ىديزيلاد# ن ١ هللا كم رعبا 5 00 ) ل ( هما عايض رايح نه مويلا وش ءالا كلذ ني

 نإ منابع ةنيبلا هيلعاو 0 مل :ثوةفم 6-0 ىف نماموق ريجسملا ا + لاق يبا سعالا نان تاءح نبا

 يمس ا مسيل د ل. اييسصسسا تسلل سصيشسس بسن

 هيلع اوءقأف من هوعدحو نأ مط لاقو دحلا هيلع مقبل هراضحاو هيلطل مهرمأف يلا كلا ةمقلع

 ينأى 7-9 اليل ممم ريجعلا ب بترو دل زواحم م لع يكد الغإ هب نودوهشبإ "لأم ف كلذ . نكلو دحلا

 لاقو هنود قاعت 6 لا ند جرح 06 ا 1 هل فقوف ةمقلع نإ 1

 حقلو مالظلا نيماحت داع د نس نجحسلاو طوسلا امم س كيلا

 2 تاحناس || أئيلع مو ان نك أم يجر ا ىلا

 مذت نيا يف ودع كانو ع ىداسلا ل 2 ادولح كا ناف

 5 9 4 2 3 0 : ١ 7 : 4 1 بيع هل لاف 1 ناك فكو رطملا نع هلأسف

 نك الل رو تس ف ا ا و يل عل د ار ول و ا نول وار ل م ' ف ا اف و لصسو وح 1 فيو اع نتوشتوم 2 ش مو ا
 هيسق ةئس انقل انأ # هشملا كبذك أ ال للاو 3 هيربلا مرك أي عهاناي

 ةيعربالو لقلا تيف * يور ةراعتا طم م 1
 أ -
 أ معا ا 2 * كموصد را يئاف كسب لا هل 0 2 للا تار لي 9 0 اه ىش اوملا نا يفء! ْ :ش 7

 مهءاغ دواعي ال 3 0 لن : ءاحفصلا م 3

 يدعسلا مه ميه !را ينادح لاق 0 نب ريب زلا 5 لاق ءاللعلا ىبأ 5 ؛ يم را ) ا (

 نب الهتلقامف ت 0 اك ريحعلل كالا ادبع نب ماش هلاق لاق 0 مصل ديع 3 ع ِ

 يي

3 

 هل> ام لقتست يح ىلا لع #2 روذع نيدعاسلا .رطس لوط

 هلصانو مائسلا ىلودع اماع #  هراثو نادعرب هيرزاح ير

 ا م اهع دعت مل 4 لع * ةراح مظع اهريخ | 500 4

 هلداجب مصخ لك ىد سمو رع رك ودع لكف فاضألا أ انكر ْ
 هلا ا وط ًايدنه ا #* ةضاقم يسرد هائياس امقه

: 

3 
1 

 ٌآ
 و 5 1
2 

1 

 ت>ظصدأ يناعالا تن أ لاق 7 بالم 2 2 تان 0 نم تدعسلو ( ا هللاو كله ماشه لاق ٍ

 ا ىلع نب نسم ا نحلا يعاز 1 ةئيدملا نا ةعازذ ن< صعاشو ريجتعلا |

 ا

5 
 أ

7 

 َ ةلداتو هبال لهر الو * د ا لق

 هلت لراس لو وخواو د* ةهمامأ نم هتليقتدا اذا 5

 ١

 ا

| 

1 
 نب نسحلا يطمعأف راس نان ا 6 نب صاع ينب نم الحر ريجععلا |



 ريجعلا لاَقؤ ايش ريجعلا ي سماعلا طعإ و

 قوذم ريسغ انمشاه اعوع #3 هل صولأقلا تمزح مول ينثيل اب

 قودسم ريسغ ير ةوننلا هيف ن تاعج يذلا دبلا نم راحعنلا ضحي

 قوسلا يف م>الا دنع مجاطي الو * هلأسي ثير الا ريخلا كسي ال
 هل دصت مل ناو كاظح كانأ دق هل لاقو هموؤ ةل-# ىلا ةلصب هيلا ثعيف نسحلا هلايأ تغليف

 ا لإ لرسألا رايد نسا نبا دمج انتدج كاك رامع نب للا .دنغ ني دا (يرخأ)
 ىلح اورهتا لاق يثّنا اماف هوقسف نوبرسثشإ موش ىم ىلولسلا هللا دبع نب ريدعلا نأ ةأورلا ضعإ

 وهو دئموب هلاق روش هنوذغلو هنوقسإو هن ومدطل اولنحو اوردحذ 4نم انومعطاو

 ل كعل ؟الع ىنايقساو 3ع للغ ايندلا اا يناللع

 لا للادعبأ أ ادعم فاو د مكيردق: ماعلا

 لذعلاوهن ءموالا تك و د يح اا انادجما

 لق ناكام حاصاي ادبأ نب لقا مل ائيش فانأ اذ دإو

 نرش مهو داننعأو حيصل و 5 لاف ا ءلا هن 00 هل ليقف هلمح نع لاس ا املف لاق

 0 لاق شفخالا ناملس نب لع ىن بأ ١ هلهأ كا فرصناو 1 ا 1 هل | و.هو مْ هئم

 ند َّى طدات ضو ةعمأ ججَح دق ناكو ةاصأ يلا ظذو قولا ريجملا 6 لاق ديزي نب 2-0

 25 أمق 0 و هماكتو كعل نم

 بقاعذ ريدعلا اهقاعي مل نأو * اذ ةمثعل رففتال بر ايا

 كارفا هنود ن 1 تك ارولا »* امدبو ىند هللأ دقعو تداحأ

 217 كاملا مح نكاد ذا * هن رش ال جحلا كيلع مارح

 ا داو طاح كا: تاوعأ 0 اعلا ىلإ + 0 باغ يناىعالا نبا لاقو

 "هاب هيلا يدوملا ةينصلا لاخ ةارعأو هيف | تم ءغرذ لام اذ. ناك لاله 0 ىلوم م ؤنكب

 أظا مع نبابو اهموق نم لاخرب و ريجملا نب 0 اب ب را تدذاد ليغ اهجور نأ

 قدزر فلام« «عنموتدارا | 0 ىلع اه 2-0 لريقلا | اهمع نإ وح !مم مرح اوءنق لق هل لاش

 لاقو ىلوملا ن م هئئبأ عل علذو حاكتلا خسفف يرد اع ريخا ريدعلا مدق املف

 0 انطلا عودام ناجمو « رحاز ىلالها نامل له الأ

 م02 اه تاسعا وضاح #» اههع نبا .نيئمؤملا 0 ل

 *# نامي ىلع تّب دق هللو # صاع نباو صاع يو تذاعو

 نيجو تجاح .هنءارخ مد © نم ضرالا يضموا اهتولاتت

 كلذ يف ًاضيأ لاقو

 قورملا لاجحلا روصقم نماع * اهفك ١ تايضاخلا تل اج اذ

 .قدزرفلا عاجشلا نكلو ءاور #* برشا الا ليقلا كنىعذب الف

7 

 ذبيان رست ل اونو

1 

1 

 ظ
90000170 

11 17 

". 

 قل اناس كم ل يلو عا رق وت رف 1 فرع

20000 



 قح أ وو يع + ربط تقات -8 ةضيق نيا كل نبا وه.

 قلطت نيح اهب 2 ا ةوسأ يح 2 هيلا ىعاذب

 قرزا لطلا ضف, زاب ريطلا نه * هناك 4 :نيديلا نايرعب تءاحف

 ريجملا لوقت هيفو قيرطلا نابنصي اناكو حبصأهل لاقي قيقر ريجمال ناك ينأىعالا نالاقو
 لصاو ءالذالل هيدعاس نعو * هصتق فيكنم نع قف رججمو 27

 لك انريغ هتيفلأ يرسلا لوطو * ةفونت يف اظملا:موقلاب لاط اذأ
 لصافملا يف يرج تح هسأريفو * هماظعيف يركلابددقو توعد
 هاذ بالا نع هيفطع ليي *   تراش 2 ىف را قاض: بد

 لطابغلا بولغ 5 ون نم نيليقت «* هناسا 0 ينيثيأ ياف 3#

 لزانل خانم يراسلا ةفقو ىوس * انهه سيل لراف مق هل تاقف
 لحات نيعارذلا ىراع ناد د هصرق و عرلا 1 ماقف :

 لعج من * اداوج ناكو هفلتاف هلام يف عرسأف دلاخم اا لاش ةأىمأ ريحعدلل تناك ىباعالا نالقو

 كلذيف لاَقف هلءف ىلع هتءاعو هئم هتمزق اطاع ىلإ ةدم مو نيدلابلقنأ يت وح نأ هلا

 را انيدتقسغأ الام ىلع # دلاخ ما 22و كوع

 رثةمو ريقث نم يران ءوض ىلا * ىتح لالا اذا ىوأب , نم هرصقلايبأ

 نهقم» لتللا 2 0 بشنأ # اهاعل اهاعفرا ىران يدقوم اب أ

 رظنلا يراجت نه ما كيراوأ * ةفوستررطط ىتضايك اراوما ٠

 ركنم تاذ ةليل ىساقملااذهو  ةميمذ الا راللا نود ردق الو ْ

 ندم صيقنمألا لح رلا لع © هيا مه سلا ف
 رسحتملا بحاش هانث ميركح #« اهءوض سلات نأ انيلغ اذامو

 همس> درو فشكناام رسحتملا

 ربت ملو بحمن مل ردقلا 1 هع تلخاولو لسلق اع دول
 م :

 يرز# وىردق نيد يفانأ ام إذا #* كلام ء يرتعملا قراطلا ىلس

 يضر ود هل ورش لذبأو * يرقلا 0 هنا يهجو 1

 ربغأ ثعشأ لك رتل ىلآ * ىو نه ثيغلاج رغب قح رصقالف

 يرش ض رعلا عيضام اذاك 0 #2 2 ودالتلالا لا ضرءلاىفا

 رقم لام .احراس يلامو ميرك * دجام ناينق لينلا ىلا . ىدؤي
 ريقم هنأ : هلام حر اذاو رسوم هن 1 0 هلذيل هنا لوقي لاملا نم ىنتقا ام ناينقلا

 . ردقاو فيسو ع نم كنثارن. # دلاخ أ يرضخاف امو تف اذأ

 ايلوأ ىلا ةزيخعالا تابالاءذه يوري نم سانلا نم بيبح أ لأ



 .لاق يامل أ رمصن نب بييح ) قرح ) ريحعال يو درولا نب ل ةورعل نإ كالام 0 أب رغما قراطلا ىل-

 لولا ريجعلادقو لاق دمحم

 | ضرع لغشل هيلا لصبالا روش 0 ماقأف نا لاو نب كالمللا ديعىلع ةمصعص نب ةرص ونب لولسو

 ا هيدبب نيب لثم اماق هيلا لصو 3 * كلملا ديعأ

 و ع 6 امصلا نب ىلع 0 لاق دع أ ب هللا كيع كي

 دك لما امو تالف 8 تي يروا م أ كيتالأ
 رييك وهف ءاملا ماع لبق تف * نكين.وةادفلاتلاضتتلاقو

 اه اك كله بابىفكب يعرقو
 موف مولا نبل يرام مويو

 أممقو نعمسل مهلالابحلان اول
 0 راثم داودلو اداووع تحرف

 .روسأ نيذالان وجرب موقلاهب
 رود نع ءاحرا توءالو

 روف نع ثنو دقو ندمل

 ريسسإو ةلع وذ هير> ىلع

 0 0 3 ا

 لآ ايوعنو ةلعزد ترطسم سايعلا نب نم ىتف ىلا ينأرظن لاقيت نع ا لاق

 .لوش ثءح ىلولسااريجسلا ردهلل لاق مث د انام ها ُك ل 50 َق ناكو

 يدرب اقاح الو ديدودلا # هل ف سانلا سدلامو

 |1201 نيد انندح لاق ىلرلا صل نا تح ( ينربخأ 7

 صا لاف رطلانم 3 م ينعدف #* نيس اللا 5 ورملا ل

 يل-ااو هاون تاقولذ *# 3 ا لضف ريغ سلف

 يدس 00 مث الا عبط ريسغل 0

 ي ردام اذآ م 2 م لاح لكى عمير لا دو#

 1 لاق هدم ع ينأنع يوللا ملاقلاوأ ي ا هيو رهن مسداقلا 0 0 ينثدح لاق ى مع ) قر (

 0 و دو رفلا كراج نا 0 وللا ل
 ْ مخضلا ان ىف راع 6 كرتم ريغ كتمضو دقلو

 مهش روذع لك كوبأو * 3 اسن نمكما ترتخاو
 مدحو غئاس ناتقالف * ةياقا نم حنملا تبذك نلف

 ع نع رو ناو 8 .انئياغ ا يدنلا نا

 00 !.امالا ضعبل ىلواسلا ريجعلا فقو يزامركلا لاق لاق ىناركلا انثدح لاق ىمع ( ينرب>أ )

 هل لاقؤ هلهأ ن 2 مع هب قاع

 قيقر نوبدلا تولطمونيدب * اوما لها اللغو كنرما

 قسعو 44> ىطعمو رجا 1 »+ زاف هللا رمل نأ انمال

 ا ف تاو ا م اق



 ا
8 

 5 3 ل . ىطخن هأ قؤبعو اهناو ناكو 2 ع ريد لل تناك ىنأعالا نبا لاقو هشد ءاضقب ضف

 يراعلات رات >اق ريجعلا ناب وذثدب و اهريكظ رسوم سماع يفي 1! نوف مه ل>ر | مطخ 2 ” هيراقو هدعوف

 : كلذ فحل لاَ 50-8 0

 عبس مو فيد خرملا ىذيولب اها * يأ تل راق لكلا ض5 ا
 عورألا دا'وفلا نينلاب كاءارو م ىملكت مل اناط دق اهل الوقو
 عسقني نيلياخلا لاسرإو كبلا * ينصخو ريجملا لاق اهلالوقو
 عرفأموقلا نم حام نوحلا ىلا * ىحتاف زسلاكتعدوت-ايتلاتنأ
 7 ها تماش نيفصتن سانلازاك تم اذا

”3 77 0 

 هيك ا نال نا ضل: > يمس لاا تهم د ١ ردح - تي 700077 : كتموب ب

 عاصا وهف هلاتقا تح سمالابو * يخضلاب لبقلا طرقاامدل تددر اينو ا
 ا

 عفنأ عفنل ا كلل» 0 2 ٠ نكلو 2 نإ الو هآلوع تا 4

 اهةلعو اهفلاف لمح < ا لاَ 3 يف ند أها 0 ثدع ريجععلا نك ا يبا عالا نإ لاقو

 مرو را 0 3 0 مف لزق مهيلا رات هش اهعشتف نيميصت ياو اهلهأ عبحا م

 نذأف وأ اتع كل راو] ارغ تعاتعا نا امان كرمعأ انيأر دق اواو ةنيع وف تاركا كلا

 ةرطا ارك ل عركلا لجرلا ثدع مكاهلا ثدحتا تنك امناو ركش ام اهنبو قيام لاقف براك

 ن ناورم ن د يتاق هود رطو هلام او.متاف اهتداح دواع مث اهن» هلل شخ ةبيرلا اماف ةعركلا

 ىلعو صاع يف , ىلع 1 2 يمال ناو نب كلملا ديع هيحال ةريردعا كود دموي ركل محلا

 هلوق 00 ماس 1ا نبا هل لاقي بالك يف ند لدحر وحو ةيصوصخ هلام يح يذلا
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 بودي داؤفلا ناك ول ا 7 و ه1 7 عفاي امع

 بيبطع ومدلاقارلاو نيسحل دع اهاها لحام كل ءل ند 0 تفقو

 2-0 : 2 كني اوي 17 3700 * كه ني اك
 بود. نام زلا ب رنممويلا كب# تدبدقوريتقاا فورءمحالدقو 7 ذآ 1 1 0

 بولدو يكتشا 5 مها * تدوحأو يطا تاحور تلاسو

 * ةنصوأ هرك دافعا باقلا امو

 بوضغ حالا اشاط ليلح # اهمنود لاح ةرحامجلا ناصح

 نب

*« 

 بورت نكسم امن. ةكير ا

 بو.سلاحرلا ف راقم 0

 تنكر لعاالا :ايدهجو ىلإ

 امبارتقا نيدقر فلا وند سوءش
 اتا نتن نأ ا ذاع ادع

 قبلا َ ةياورلاهذهو * عصا تنك ىذلإب ندم رحاو# تما نا ضمانلا كا تب انانعورو 4

 ريوص ناك منا عفو ث -- نام: 2 ىانلا ناك هلوق ْق هيف دايشتم ا .ىلالاق نوب ودعتأا ط

 داهثتسأ ذك. 2 هم 0 ىتدبال واهريذح نيف: صون اك م 0 سان دا نارك اذه ىلءف نيف: ص سا: |١ ناكمب وررو ناك َ ْ
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 ْ بيرق ىلا 0 يحيرا اهو # 1 امع يدعلا ينتدع

 نبل 5 0 تك 0 ام اذإ * 1 و 5- 0 دقأ

 بيطت كاع شفالا داكن

 () 100 ٠ وخالو يللا اذه ًاضيأ لكشي الو هيشادرعدب وهو: ةتمدلا ننال ىرب تيبلا اذه
 يت>و * ينأأ سايلا بهذي َقَح قد

 ىنارعالانباةياو ريف وهاذكه ن وام دهاادق ف فداتيب اذهو امنود اههوق رعشلا رئاس يف يك

 يصح كاتشب كل نرخ < انهاتنت تنك و - ا تنأو

 بيرق منار دع لو دهاشناو ص نباو ىلام لك بأ 03

 اايرغو نادل قاطالللا لاح < رواق ورملاءارطانمحم ىف
 ريجملا يعأو ريجملا لام در يتحهسيل رضحافقالكسلا ماسحخلا نبا راضحابناؤ يم نب دش ىماق
 ًاضيأ امف ريجعلا لاقو لاق اهموق يفوا ةءرملا ىلع لوزنلا كرتو هيح ىلا فارصنالا

 دوك ىديلا ذم 5 ا الا مرات لع ا

 معو رز رمدنعم م ودو اودمحاملل رح نم ران اي و

 دكن مهتالخأ يفو اهوبححيا * اهترايز يف !بوثذ ائياع اودع
 هقئالخ سكش اهنود نملاحو

 تك داك ليرعالا سلق

 اسهب رمتساف لمح .يناعو'
 هتاقمللا١ تاقتسا ةادغ | ولاق

 اطل مادتدع )ب ١ كاف
 هد عدلا ننام ذكيا
 يقرافتذايد>وويفارأ دقف
 هتينم تمح لطب ىلع يت

 هل نيمرصتول نمز الخ دقو

 همك ف لمح ينيحمت تايد

 كا :كاذا 1 كر دفل

 ابدا ؤفلاماهىتا| يماس دهع نم

 هيوادع يدبملاحشاكلل تاقدق

 ينضغم تاز 1 ىف نيس ذل

 :١ هملعتو كش ىذ ريغ ير دقو

 ىو الا ريجسعلا لوقلثمالا مهورالف 0 ممر اذا هدلو بدّؤأ كلملا دنع لاق تدك نا لاقو

 | ان لو * ىنع نيبب نيحراملا نيس

 د

 ان

 نإ
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 د

3# 

 د
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 د

*« 

2# 
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 د

+« 

 نإ

 ليا هدز> ىف ع هاطح

 دكلا اع تنأ اكلط ةرقر وأ
 ددصالو مجال رادلا نهطحش

 دمراه راعمأت لمه يذق نما

 د 00

 دش كل اهدبدجح يش لكو

 ددقامعرد زو< 0-0

 ارك اد ءادعا ارو
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 200 تدك 0-2 ىلسصو

 : د>ا متت و امو أ ءايح الامح

 تل 0 ةصغ احمو ع لمي

 7-3 ةلؤط عا تايزأ

 07 راطإو اكتم اناطدق
 : كت اهلذا نا ماع
 دإ>الو د دال باد

 يراج بالك يللا .
 يرادجح ند اناا لمذا" و #2 يابس نح ن ينراح :ىظنو



 الا ةعضاو ىهو املع * يتاءني_ح علاطأ نا نماتو
 راخالا قمع راخلا راو <. (هنق قانا يده كلذك

 يراهملا نم قيتعلا ىلتتا م5 * ينولتتا مهو مهيده يندهف

 هرقعف هل+ ىلا ماق ركس املف هوقسو هو.ءطاو هومرك اف موب ريحعلا لزن اضنا بيبح نبا لاقو

 ينألو ماعبو لك يودي لعجف هلام ب>و هدك جرخاو

 لمت دعب الاع ىنانقساو -# للع ايدلا امنا ىناللع

 لما هللا دعا ىناحيصاو * امكيردق نء.محالا يلالشناو

 مث هنم نوكحضي مهو هاتبرغاو حبيديو عكسي لعجف هب عنصام ريخاف هلم نع لاس قفا اكل

 هللا دع انثدح. لاق رثل اذهب يمع ( 0 :ريخا ) هموقب قل يَ فرصناف هودوزو المح هوطعا

 0 نع ينأ ينادح ل لول دايو نا نام مكحلا انثدح لاق دعس يلا نبا

 ا وحي 5 قاد ؟ ذو مهعم برششف م هاذ نوبرعشي هوا ن» نايتشب ريحعلا نم هيف لاق

 0 اف لاق هنكلو هاتيرغاو ح ا لج حب .ءأ اءاف اذ ذ لش ملو.بيبح نبا ر 5

 هللا دع انتدح الاق يأ# لأ رمصأ نإ سيد>و 4 ) ب ) هريعل ناكم ريعل كفل هنلا هولا قاس

 ضرع همي نع ىأ يندخ لاق يلوللا نيا نب دوم نب كجلا ردح لق
 اراند نيو ةبام نايوانت نادر رجتلا لغو فاؤطلا ف وهو كلاا دبع نب ناماسا ريجلا

 لاذ ناماس ١ فو م هديب ع هلع عسش عطقتنا ف

 اهلمم ”ناكو ءاملا ناكف كلا # نك ءالد يف ىولدتبادو ْ

 نحت هلا او العم لاق يد نايز لاق نا .ىضراه فاو مف اه هرد هلال تنال فتوقأ
 اذا ملا ص نأ هب || ا ريجعملا وه هل ليقث كلما دع ندع ال لف هتيأَر و ريحعلا د يلا

 2 را مهل امهوو 0 ريحملا اهدزف هموق. تاقدصبو اغلا نيثالثن هل سحاق هيلا راصق ان

 اذا يلوا ريحتعال مع نب | ناك لاق يورألا يدوم نإ نوره يف :"ك_> لاق ءالعلا كك نب ير ا

 ىف نوتيبيف هيب ده: اهبل يف نءطيف ءاموك روز ىنأ, يت 9 مل ريجعلا دنع فايض ' عميس 8
 هينرب ريجعلا لاف تا ُ ردقو ءاوش

 :هلداحم مص لكي د سم و(1) رسب * اصلا ةلدا يف فايضالا ابأ انكرت

 0 ىو. وكلا فى ىفو ني 0 56 لك ىعوس هقول

 هلؤاشي كدع تكا نه ىلع تنأف #2 0 كلذ ممدلا ا 0

 كيررش نب لدرمشال تايبالا هذه نء كلاثلا تيبلاو ريا اذه يف يدوم نب نوره ركاذ ا

 ا ْق 0ك دق ءانغ هيف ةليوط هل ةديدق نه هيف كاديفا
 في

 : تسلا ومع

 لسنا 0 لعب اهشب »* ريدعلا باضر ناك تاق

 د م ا نر ري ا ا رك
 ورع يوريو )١(

 20 ) رشع يداح 2 يناغالا 2-0

0 
1 



 ا عدا ل نذإ ا 1 اهابأ ا

 يملا يد نع رصنملاب لمهر ف.ةخ سا وطل ءانغلاو 2 6 ةعزذ رعشلا
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 م ةيسلو كم نإ هعزخ رايخا 1-0
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00 
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 . | ءامدق نم لقم رماح ةماقق نب فلا نير نيدو ل كنب نا دير ندع ن ةعزح 2

 1 008 نب 0 ني ع 8 تنب ةءطاف اذه هرعش يف اعاع ىىأا ةءطاقو ةيلهاجلا يف ءارعشأا

 هلوقب ينع اهاياو ةليغ هلتقف اهابإ هحوزب يل 1 نها طحم عار ناك دار نا
 انونظلا ٌةمطاف َ تذنظ * ايزللا كدر ءازوملا اذا ظ

 ' ىمع ىف 2 5000 0 0 هللا دبع انتدح لاق عكو فباذ.ن د# 0- ) قد ( ْ

 نع مالا امهياع م نك كس يفإ فر هاءذب 0 يرهزلا ن ا قانو ن دح لاق

 "اعد انلو | ناكل دندن در رع ممم جرح نه جور و قاؤآلا ىلا 0 ا

 2 5 لس 57 نب ددو-» نإ ١ دين نب دهم كا ةعز رح نا مه>ورخ تاس ناكو دعم نب ةعاذ اه: ل 00

 رع نإ 1 تنب ةمطاف قاعف ءاسنال اض رعتم ادساف امودنم نأك دعف نب ةعاضت نب فاما ن

 ا م ام اشف ضاع 5 0

 ان ونظلا ةمطاف لأب تخنظ #* ايلا ا ءازوخلا اذا

 انيفدلا نحشلا جر 0 * يعو.# تهكلذ نود تلاحو

 انم اطحشاب نزملا بوح # تلاع دلع عد ةنايرا

 ّظ رقب ينأأ يتح ىن جرم نأ سطل 1ك نع رك ل لاق دع نب ةع زذ نا مث انامز ثكف لاق

 3 هلع ل2 وه سدو ' عجر ل كل هع 7 رك ذيب 1-1 نب ةعزخ الخ 0 اعيمح اح رح

 || دعم يبا رازاو ةعاضق نيب رش كلذىف ناكف كلس نبا يردا امو ينقراف يردا تسا لاقثهلها

 ْ 35 ا لاق ى>هب نولاطي "يش مهدنع ةعرخ ىلع حصن مو وريد و هيف اوءلكتو

 ناد لف اق + رغما باشر نك اك

 وا لكنا يجف <: لع اها تاك
 ئ بردت ذئموب ىهو دعمنب رازن/ تناكف اباز>ا اوراصو اولتتقاف نانا رواثت نيثيبلا نيذه لاق اءاف

 ددأ نب ذأ 9 نب ءاح نولوةف نومي لهو م ءاداو دعم نب ةدانح نب ةدن 510

 8 ا دن 0 0 1 ينال يي 3 ا 0 بسن ةعاضق 00

 "ا مع ىآل 00 +2 هسا 0

 لكوو 2 | 1 8 حييصلا م 00 »و 1 2 يذ رءغ كا اذا

 »* 7 مهرثِإ ىلعاماو # يوهلا يزد اما كلانه



 ,ارةف ناترحل) 0
 ىلا ةد> نيد ىف ددأ نب ناتدع نب كعو ددانب رعشالاو ددأ ع نإ 31 نب ءاح قزاتم فاك 2

 يلذهلا امهف لاق نيذالا نيظراقلا دحأ ةزنع نب
 لئاول ثءلك ىلتقلا يف ربو 2 امالك ناطرا اهلا بول ق-و

 اماق لاق ريخ هل فرعإ 5 اف ظ رقلا:عم# جرخ هر وأ هل لاش ًاضيأ ةزاع نم رع 3 م

 ةعاضق تمزوف لاق زييخ أ عاصف 0 نك دب لهدم نة نأ لعراَر 2 1 5

 03 بالغت كب ةررو 0 5 0 تالا 0 تراسفؤ نق رفتم ةعاضق تدرذو 1 6 ةعزذ لتقو

 ةقرفو ةربو نب باك نب رو نب ةدفر يفإ ند ةقرفو ةعاضق نب فاخلإ ن نارمع نيناولح ||

 لوقت تاقن م ناو طا نهريخ ٍ 8

 نوطبلا هذه مهلع تلزنف طبنلا نمموق ذئموي ابو رمث اودرو تح نيرحبلاو< نينررعشالا نم
 : 0 ريهز نب كلام كلذ يف لاقف مهاجأف

 را 2 0 # يح يا ةماهع 1 ع

 را دا را نكلو مكس نم كأمو

 نايلاورعو ناهأو فءس تلاق ءاقرزاب نيل وةئامةنهاك تناكو ريهز تذب قررا اواقر ِخ 00 53

 مالمو ىف نكل همام * قلاخم عادوال ةمات عدو
 مامتنينعاظ نم يعدمت نا 5 ها 2 يركنال

 ع

 تاغ ء 06 نا لأ خور تقّعفناو دواوم دلوام خونو ماقم تلاقؤ ءاقرزاب 0-3 : 8 اه اولاقف | 8

 نعد قولا 212: 1 ىلع 2 تعلق قعاو بط افر اأطو بهذ ال6 هيلع عزا عمصأ عقبأ ْ 1

 ماقمءاقرزلا لوقل م جود لئامقلا 0 _ 0 ةريخا ةركا مث 0 ةريثو ىلع اوريسف قار طلاو رودلا ْ 0

 تح 0 و عاج راد قو خوت ”يف نآلا ىلإ اوراصفدزالا نم موقمم قلو خوتتو | :

 ضرأ نك رقيع اولزنف ديزي وذ 5 لاق ةعاضق نب فاخلإ نب نا ر# نب ناواح ينب نم ةق رفا 4

 يتلا دوربلا اولمعو ةيرقيعلا اط لاقي يتلا يهف يلارزلا هم ,اولمعو فوصلا ممؤاسن جسنف ةورا

 كلام نب ورمت لوق كلذف مهم تدعو مهياصأف 5 كرا 0 تدواشأو ةيدب ريلا اه لاشي

 ا تانعاش .اذ ىلع * همت مل ليا هلل الأ

 ايقراك اع انبكحا»# ابن دس ب 0

 التتقاف نيعلا بحاص حييلس نب غابأ هل ضرعءف ناول>- ىنب يف ثيعليفار ملا دارق نن ثرحا لقأو

 لاف :دبزي قب نم م يفام اوذقاتساو مهومز زهف كزلاب وقل ى او تضم غابأ لتقف

 كلذ يف داون 2

 راؤو روش نيتي ثالث“ لالا يف عمج صهدلا ناك

 ريعشلاك هزي ردا افاووص +: ندعم نم محاعالل ائففص

 نيطسلفةيحان |ولْز ىد ةماسن ناحردحلا اهد وف هعاضو 00 فاحلا 0 ور# نب 0-2 تراسو | 3 1

 هئيهجو [توخو فدع ةردع يخو فاخلا نب يسأ 58 ةلماع ند 0 ةئذأ يف ىلع



 )5ه١(
 ش1 ا 6 11 111 1 0

 9 من نيتتس نيرحبلاب خونت تلزنو يرقلا يداو ىلا رجحلا نم اولزن تح دعس نب ثرحلاو
 اورك ذفراط مل 3 تاقعن قعنف قار طلايف ةا ىلع طقس مهكحيف | مهوسبهذ اةةلح هيلحريف تدع

 امل مهلا عمتجاو ريهز نب كلام مم ايت لو مهف ةريخلا اوازن ىتح - اواراف ءاقرزاا لوق

 هولتا اف ربك الا روباس مولع راغأ مث ًانامز اهب يتلا دل لعام نك ينك سان كراتملا ا اوكي:

 ضوه هنف نهو مهمظعم راصق روناس مهفزهو داب ءاا اوف هللا دانع لا ءمون مهراعش ناكف

 هءاثب و رضا كري قع ىضدف يخوأ لا ةيواسم نا نزيضلا معدوتا ةريز1ا نم رضحلا ىلا

 أوميقي 0 مهوريبل ةعاضق ةيقب ىلع ريم كراعأو هب اوماقأف يناقمر ا نورطاسلا هانب

 4 ناز ونب مهو فالعلاو مرجو باك مهو هد منع 2 2 0 مهلا بيومي جارذ ىلع

 تراغأف ماشلاب اوقحاف ناز بقل فالعو ةيفالعلا لاحرلا له نم و وهو ناولح نب بالغت

 ا ىو اومزماو ةميظع ةلتقم مونم اواتقف هدب كلذ دعب ةعزذ نب ةنان 3 مياع

 مولا ىلا مظزا
 ٠ وص

 محو اْنغ يف يتلارومالا نع # ىنهزاو 3 فك ؤىما يا

 مالا ىلبقتشاعو لاحرلا شاع #* © شيعأ ناكسا] انأ لكإو

 نودمخ نب سسعلا ينال ءانغلاو ة ةرفص يبأ نب. تبلوملا اه ع ةديصق نم ءاني> نب ةريغملل رعشلا

 اهديحو تاق نويت نم وهو رصنناب كا

 م7 هرامخاو ءانمح نب ةريغملا 0 0

 ةلظنح نب ةعيبر نب رماع نب ةعيبر نب ٍفوع دنع ن 00 ةعسبر نب وره نب ءانيح نب ةريغملا

 ني كلذب بقلو ور* نب ريج همساو هلا لق الغ بقل ءانم محو مع ن  ةائم ديز نب كلام نإ

 اال او ءافو دع نب ءانح هوبأو ةيودالاةلودلا ءار ع رح النا عاش وهو هناصا ناك

 دايز يحاه دق ناكو افرط اهنم رك ذأسةرب ك اهناضقانتب كا امهاو هيحا ماكو نعاش ءانح نبا

 يف نيئفاكتم ناك هيحاص امهم 1 باغ ملو شغأو هب ةيحاتع :لعامو+ نكأو# لدار ب يال

 لر نال نازل ل فلج 0 0 ا ا اني

 كأن - 0 دق لاق ئرامزرعا َنَك روهد> 1 يا هدي لاف تاي زلا كلملا ديع نك دع نب هللا كينع
 هنف هلوق ا 6 ىب دا يح. املا م نعاز | 2 اديباعلا ةكحاط ىلع ءانمح نا

 انقل ا م وجرأو كاضر + يغتباو كاوه 0 0

 اهنادالا كاوه ف د قلما »* اهريغ نطاوم ُق يشن لذباو

 ايا كلاخأ الام ىث :؛زردعال يل دب نك ا اكسكو ل

 ايث ارو لك وأ يود رصقت 8 ةيبغر 000 ا ام كتيأ 5

 ع

 انفاسو احاحت تداع قريطم »* ةضغر كنم ترطمتسا اذاينارا
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 هنو روم نب مساقلا 0 دل اند لاق َّق ارولا 0 0 ىءع ) يئثريخأ (
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 قانس نيبكلملا محض عردلا يفو * يشم اذا ىرتي ايلا ليمح

 ْ 20 اهف لوقي هنا لاقف ديزي هيلا تفتلاف
 اوقاطأف اول قف نيدلا . ند د يو اذا تدب ل هأ ن نميوقلادبدش

 أوقاسو شو ا اوداق دق نمايم ني م ل نأ ءاو ةاللايف حج أ م !
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 روصتمو ةبسابعلا ةلودلا. ءارعش نم مدقم رعشلا نونق يف فرصتم عوبطم غيلب لسرتم ىعاش

 غابم ا غابف هب هولصوو ديشرال هوفصوف ةكياربلا ىلا انلطقتف ناك هتيوارو هديملا عرفلا

 امعضاوم يفر 0 كلذ ا تدعاشو روصنم نيبو هثب لالا تدسف ّ هم هدناوف تءظعو

 لحجر نع لصفملا نب رفعج ينثدح لاق 0-2 كس مساقلا انيدح لاق لعن نسما / رخال (

 بحاص اص نب ىلعل لاقف مهب نو ني تان ءاردسلا رك لاق يارا مهاربا دلو نم

 00 ةلغش كلذ فذاصو ةفرصاف دمحم رنغ ناك نمو ىلا هلسوأف اديحم مهنم ناك نف 00 ىلصملا

 0 نامر هاب مم هللاو لاقو ايضغع ماَقف ةسقن أ ماه لفاشت ناو ناك اص نبا نعت

 اة نم , برقأ ىدللا ناف مكلسر ىلع مهل لاقف هنم برقلا ىلع نورااغتي أواعأل مهب اعدو مهل ساج مث

 00 ىنات ل 1 6 وأ م نم كبف له كلذ
 ريوطت و سد ده ىح ولا يف كادا « دقو كيءاعىنأب حدام يسع اذام :

 1 يو هتاطتتمم 8 اننا نآنآلا خداتممملا تنف

 - (قربحأ) امي اوفرصناف اوفرصناف لاق ادع قش لوش نأ 0 ا هللاو الا ولاق

 لاق يناتعلا رعش انرك اذن لاق لهس نب ن1 اويا» نلف ةيوروم نأ مانع لاق نسا

 . لئاقلا لملو !انلكلا ةرعش "نأ لاا محو ا -تلاعف انت هرمصناو تلك هف ا

 1 اريج هسلاط ىؤفلاب يري كتلازء دل لصو

 روما اورو رم اح ولا لع نيدنناج : تانج وش

 يرحم نيعلا ريرقاب كدب نينيعال فجام
 اا قوش ند + اري 57 لاس
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 31و سطج اص سس 17 ا هس هس سس هس سمسا دس تس سس لو سل 1

 . ربه ملظع يوس ينم 8 عدلا م ةبارشلا نأ 00003000007
 يرح> رهدلا كي لعدك * ىلع يريدع عءادمو ٠

 لاوش ىذلا وهو فاكتم هلا لاه وارءانغ نسلا قد
 :ىفطاللا دلما اذا ب نينا لصق كعك د

 رك وما ىنا معنا # هارت يتح كل هتلثل ٠

 ب قدس بوققعل وبا يف رش ليقت فرفخ داذراو لزأ نيف مضل ينال نيتيبلا نيذه يف ءانغلا

 اد 6 كادر علص 1 ا ولاق ل نه هريغو سا. اعلا نب ىلع ا يجي ونلا بوقعل

 يعل 3 عنص يتح انامز مهاريبع ناكو سانلا هب نتف * نيب صخش ركشلل ناك ولف * رعشلا'

 ظ ب َك هللأ دبع نع - بويأ نإ 7 ) ديد ا 0 نح 1 00 5

 أ لاقف 0 كاتدانر ىنتغاب م 0 : كتافو تفل ا هل ناق لع اق 12 ور<

 دقو اناناو لمن اهاتمس ول ضرالا ل احأ ىلع ناتءاكلا ناناه تءسق وا نينم'ول | ريمأاي ياتعلا هل

 ْ لاف كاءم الا | امد الو كب الا ند هنال كما ٠ را طيس الو 4م :.أ هل عسٍتيأل اع أهمه يف ناصصخ

 ْ مارك الاوعدقتلاز م هب علإ و 4 اس تالاص هلو لا وسلا اكحأ ا 4 نم قاطأ ءاطعلاب كدب لاَقف ىناس هل

 ل هللا ديعن !ىناركلا دا ن هللا دذغ ن ءرهاط يأ ن دل 0 ذو لح ىلعأ

 ' هلع لخ دف هل نذأ ناومأملا ىلع ما ةلسدم يناتءلامدق 1 5 مهأرب "ندم نع ةيالح

 0 5و لح و هيلع د 0 ه الياح اذءيش يلا“ ءلا ناكو ىلدوملا م ماريا نب قدسا 1 1

 1 قل ناسلب هم ءح وهو هلاح ٠ نع هلئاسلا هياع لكاو نسلحف سواجلاب ا هدب ليقف هلم بار

 ١ ريم ايلاف هن فدتسا هنا خيش غلا نظف حازملاو ةيعادملاب هيلع لقأو كلذ نومالل فرظتساق 4

 | هزءغودبلا انوا ا 0 قدحساىلا ر اظاؤ هلوق نومأللاىل لع ه .دشاق ساسن الا لبق سائيالا نيئماوملا

 0 تت ,دحلا يف اعلا ينباتعلا يذل نكل هعض وو 0 5 و راثإ د كفل مالعاي لاَمِق مهن ىد ها ىلع 1

 | يناتلا ىف ىف ة قدحسا هي هنق هص "6 0 دحا ال ىناتعلا لم هيلع م .انب قحسانومألاز مو

 ا قدحسال لاقف لس م لاو 00 ن 0 اذه نا وس 2 93 نذأنأ نادم ماوملا ريما لاق 6 * انحعتم

 فو مفرش اها :لاقو قانا متف لصب لك يمساو سائلا اانا كمساامو ا ه خرشاب

 مو لك ك..-او ل نك لسا وك تأ ا اصنا لقأام قس لاقف لكس مسالا اخو ٍ

 | يل نذأتأ كجحأ اف كرد هلل ينات وللا ند منا ليصلا سبا وأ ءامدالا نم 0

 لاو هلنع هل سلو اع رثو# كلذ لل نودألا هل لاةفهب ينتلصو اع داس نأ ف 3 ملا نيم ب :

 ا اا اك يذلا ىلصوملا قدحسا الا كيلظأام لاقذ نادي م ناعوت 3 تروق ذا ام قدس هل أ

 ذاامأ اههدب كردحلا للالَع دقو نوم املا اق 2و مالا هنا هيحتلاب هيلع لقأَو 0 تح نأ لاق هريذا ا

 دج اك و ١ هدنع ماقأف قحسا 00 لأ يبات ءاأ ف رمصناف نيمدانت 0 ف رصناق ةدوملا ىلع امةفنأ دق .

 ىلا دقو لاق يم علا هللا دمع نب يهوه نع هنن ىديعلا ي دع نب دوعسم 0 سا صاط نإ

 .غ' بدك هه

 تيس ا يا ا ل ا اا ا ا اة # 1 1

 ايل 1
 ١

 / نا

 1 نا
25211 55 



 مطلقو موقلا ىلا جرذا 2 هل مداخل لاقف هناي ىلع منا ٍض ءا علا نه عمج رهاط نب هللا دنع

 ديش رال ىناتعلا لاق ملوش مك م ناك نِم

 رومعم هللا نانو نودبام 37 كف نمهىباقلا تنام رع طب 1

 مةيلفاذه لثم لوشب هنا هسفن نم قثو نث هتمرح كلذ نع ارصقمهتدجو نا يا لءءاو لخدلف

 لاقدي ورهم نب م.ءاقلا نب دم انثدح لاق ىلع نب نسحلا (ينربخأ) رفن ةعبرا الا اعيمح اولكدف لاق

 عم ارس لخدف يناتعلا ىلع ل دح ولاه ىلا ق ميهاربا نع دعس يبا نب هللا دع اثدح

 كيف يسفنلو كل سانلا ينتذا دق نيئم'وملا ريمأاي هل لاقو ديشرلا يدي نيب لدم نذا ريشب نيملظتملا

 كيلع ينناعا, ول تنك ى شفنا نئاصلا مناو كريغب ةعانق كرك ذن عم امو كركش ىلا مهؤالتبا يندرو

 لوقأ كلذ يفو ريصلا

 نامدقلا تازوأ بلذ- انس #* ىنرغ ناك نارمغلا ماقملابصخا

 نامكت . :يدنلا ءامررم كانكو دع اريدقم ةعيملا .يفدحت قكرتلا

 يناساو ىدنلإب ارش أم دمز عهاطملا مهس يناعجتو
 ذكمويهنم 0 طقيلاتءاا تي ًاراف ة ةزئاج ةاضابدو 0 جرذو هلوق ديشرلا بحأف لاق

 لاقى 1 ىنثدح لاق دالخ نب دما انثدح لاق هيورهم نبا ند لاق ىلع نب نسما 0 >ا)

 هاا َّ راشب ىلا ثدح وهو ىباتعلا ءاح

 ميدق دهع ايصلا كدهعو * ميش أنا نع فدصلا

 مما يدل كير رع هج اوفا راصشل لوف

 موهيلا اا ضيفا ٠ اه يع عوقد نأ كيفكم
 موس ءام' .هلاحرا ىلع 8 الا فرطلا درا الف ميشا

 ايه 0 كافيا نبا ريصيل ايو لاق عن لاق ريصن تنا هل لاق م 00 راش دف لاق

 نب 0 ينتادحا لاق ءستاكلا يرابالا سنوي نب دم 0 ماقو يناتعلا لحقت رعشلا

 يحي هل لاقف ةلياق تاماكب ةجاح ىف دلاخ نب ىبحي يناتملا ملك لاق قا نع راما 0

 00 ادار رسل قبلا كلذ لكل قو ننال 5 هل لاقق لقو وبلا 0
 انندح لاق لعنب ندحلا ( قو ل ا يغقو هدئاوف ترثك دقت كمالكلق نا هللاو لاقف

 ال4 ماعلا تام قيرطلا ىلع زيخ لك أي يناتملا يار كان قار ولا نامع ينئدح لاق هيورهم نبا

 عر ا نأ لو ل تكا هب امف راد يف انك ول تيأر ١ ىلا لافغ ىف امأ كو هل

 مث هيلع ماحزلا رثك تح اعدو صقو ظعوف ماقف رق 0 كملغأ ى ىت> ريصاف لاق ال لاقف كارت

 تودلاو لإ نا ىتل اف ران || لخدي مل هفنأ ةبنرأ هناسا غلب نم هنأ دحاو ريغ انل ىور مط لاق

 مها كا 1 يللا يل لاق اوقرفت اءاف ال مأ اهغلس ىح هردشو أ ةلئرأ 0 هب 6و هناسأ

 نبا ىحي لاق لاق سايعلا نب دم ماصع وأ ين ”دح لاق هيورو» 012 ندا( ىرشلا ) نه

 هرعشو هلئاسر نع الضف يناتعلا ورمع نب م مرا اا اوك نأ متردق نإ هدلول ىيمربلا دلاخ



070 

 ا ودول ا تام

 5 4 "0 1 77 ع 4

 ةقوسلا هس امم تع ا ل اال ل ا ا

 ل 5 5

 نينو لا تل ا ديس حس خا ع دي فد 2

0 

 نب نمسحلا انربخأو ينئادملا ن 6 تح ن :ثرطا( رح لاق أ (قرح أ ١ هلم ادب اور نان

 نش نا امإ هللا تكف 20 هل قيدص ىلع ىناضلا ركتأ الاق ىلاىعالا نإ نع زارخلا انمدح لاقىلع ]|

 لوش رعاشلان اف كا فاصتنالاب 00 بطفق الإو كنع وفعلا ف انيلع ة ةدعح كرا رفإ نو 5 كسذدب

 ناسذ قاذلا دوحح ناف هع # انزواحب ناطا مث كندي هر

 ىلا هلا بفقو لاق لَ نب ا كءع ينادح لاق هيو رود اح عا نسما (انربخأ )

 تأ 3 نأ هل لاذ 29 نذالا رظتنب 1 ااح مك 00 ىد فداصو هيلا لوصولا س هقلن نومألا باس 3

 مناف لاو هيحاح للاكل زعأ كه لاق 00 تتاح د اذا نين 0 ريماليرمأ ر ع نأ هللا كرعأ

 املاك و لمح وةك رز 0 لكيف لفغح لحو نع سانا لعأو ت تت !ًاسام كلثم لعش دقق احا

 را تركشتا هدايرلا تبلغ لقي رح وزع هلا نأ لعاو فوهلملا ةئاغإ هايلاذاك زو نيعتسملا دفر |
 لاقف ين" ثنو كَ ل دايدزاىلا كوعدأ ل ا 5 حاص 2 كال قاو تك رق نإ ريبغتلا ١

 0 .ًالانذأتسا نأ الامالسلا هي ا ملخداملف ىحبل نذالاج رخو ةما ركو لمفأ + هل

 يناتعلا لاق . لاق لنا وبأي ند 1 هيورهم نبا انثدح لاق نس لا ) نرخأ) هل نذاف ىاتمال

 كيسفت مول ىلع مدق 0 تاق دقو كيرالا ل كرد كيف ' نا نا هيلا رذتعا لح

 تددحو يبا لاقف تحوز ول هل لقو لاق كتوفه ن ء يفاحتلاو كرذع لوبق ىف دز: كتان

 لاق هيوروم نبا انثدح لاق نسما ( ير ) لايعلا ةحاصا لايتحالا نم ىلع ربا هلا هدب

 مايقلا دار ا نا دقو نوماملا يدب نيد اسلاح يناتعلا تن ا نايل لاق لضفملا ن رم لاق

 ضيف هلقأ َى ا ادور هضم لاز ق نوم أما ىلع خب غلا دوتعا و دنس كل و نومالا اق

 نسحلا ) قرخأ ( ىنأت أعلا لاق وهن ع شيلا اذه 5 اوس مدخلا 00 اقو كلذ ن م تديعف

 رعش قع 0 0 3 لبعد لاق لاق كش تا لع ينادح لاق هنو رهم نبا كي لاق 1 5

 0 ىناَت ءلا تدسح اك ظ

 هيلط“ نع تاحاحلا ىخال * ةعطاق ناوخالا ة

 ةمالس نانا 7 5 ذ لَم ا أذ ترهام اذاف 3 ٠

 ةيللاب ةلورقم ةبب م1 نع للا, ىحر بااط نأ نبلغ كوك نه يات ءلا هقرس اذه هيو روم نبا لاق

 لهدا ينأ نب دمج رعدواد بن د( ينثدح ) باحسلا صرع ةصرفلاو نام راين ورقم ءا لاو 0

 كلذب هنع هللا يضر بلاط ينأ نب 3 نع تك نع يرفعملا دواد نن نسحلا نن ىسع نع

 سهاط نب أ ع ىلع يباتءلا لذ د لاق ليش ثلا ين نع هبو 00000 ا قرخأ )

 2 و هيدي نيب 3

 نانا ءادلا كينان ياو هللا ىوغام نيبو ىلا راح حظ

 ىاكر كنا 1 نيه و ب د هرم ردا نوكي يش يأ

 هدشناف دغلان م هباع لخد مّ 0 هل صحف لاق ظ ٍ

 1 و سس ب سس سس سو مس سو هسة و نس نع وس سس سس سس سم مع سس ع يي هن سس سس سس ص بم وسمح بسسس سس وسم بسس حسم بس سسوس كوم مجم سس وس دج سجس سس سمع سس بسم كنس مس سم سس جس سس سس عبس جمس سس سس يس سم



 لام تبني ىل كفك هدهو *  ىلع مامر تقلى نا كفكو

 هدشن اف ثلاثلا مويلايف لخد مث ةزئاجب هلرمأت
 ديدح ضغ ءانلابونو 8 هدلا اهقاح بام *ا| تادمب

 دي الام كوكي هللاف هللا كحلصا ديبام ينكاف
 ين'دح لاق هبو روم نا انثد> لاق ىلعنب نسحلا ) يارا ( ةس 17 5 لع مم وة هل أف

 5 يع كنري_شع ىر ا يات 2 كاللام نإ قوط لاق لاق ةماعد وب ٠ كليوس لاكي نهللا دع

 نأ نم كترسعدإ ريمإلاا« ا ءلا لاف م ,لع 0 م ساو غرقت و لع لدن فك باغت

 موفد دنع سان || ا ناو ةهرقلا تلمم ترق نم كسرقناو هريدك < ند كرمع ند كتوقع

 ظ لوقا يذلا اناو كيلع القث
 با.سالا نماواصوام تربذو #2 مم الاح يف نمانلا تولب يفا

 با_فالابرقاةدوملااذاو * اءطاق برآت ال ةبارقلا اذاف

 ىلا يباتملا يرغلا روصخنم 5ث لاق يئايرلا 0 لاق ىديلا ساو نإ: نقيا ) ينريخا (

 رهاط لاسو اهم تار 8 تب ف اروصنم ىن>اوهرضخاف ينام !اىلا ر مأ ل ه>وو نيساا نب صهاط

 1 0 ق 6 8 ١ صنم ضعاف كلذ قدحت_بال لاف هتع حفصي نأ هلاسق هب هلعف ءوس اكشف هطاصل نإ ىناتعلا

 لوش يناتعلا | ًاعناف كنم:اده 3 باد نع يات ءلل لاقو جر مووملا

 براهباحصت باف كل الو امو »* هقر رعلا تا :ًاالذا لضتلا كت أ

 ثدال ا كلاتغا ام كذاعأ الو * ةل ظفاحم ىلصو ىلع كطررب مل

 ع تار 9 ناو ىلا الا هب تةطن فىعالو ليمح نمام

 فلآ ناثالثب يما ءال صهاط العا ه#ء 0 ىنأ املا ملعت نم“ رودنم ناكو امهدب صهأ ط حلضأف لاق

 أ نتاع نع ىروفلا حن نأ ل نع دعس ىأ نب هللا دبع نع 00 ) 0 مهرد

 ىلع ( ا ( هلم 0 طال لا يناتءلار 5 موثلك يرغلا روصنم كش لاق ىم ! سلا ةعبر

 ف رظن موب تاذ اسلاح ين“: اتءلا ناك لاق نانعولا 3 ::دح لاق بناكلا يرا انالا ميلا نب حاص نبا

 لوَش ىناتحلا اف نم بدالاو رمل ع سبا لاقف هناريج صخا هبار تاعك

 ل اذ # ارا ملأ اذا 'امأوقأ هللا لااا

 مهن نهو م 2. و مهاحل 2 1 ام 00 أو

 ا) ١ ءذيآلا ةردنح ولأ انثدحن لاق نها ' يآ نيدحأ انثدح الاف ىمعو طاص نب ىلع( ينبح )
 ٍ هودع ناكو ىلع نب ىهاط لنعيف يناتعلا لاق

 هلعفو ىلعف انيامشم اني انولتماب ا.حاصا د

 هلع هللأو ىرسو * يالا هل نما نإام

 ا هلهأتإ ا يف تاعئو د كك كاف امو داع ل



 :هلخش تنا ام عزافو د ةتارادغ 1 لغاش ؟ 2 : ا 9

 لاق رامع نب هللا دينع نبا ىتار 5 ءاطع نب نح نإ دما ينأدح لاق جرفلا نب دمحا ( ىنريخا):

 و ١ ا
 7 ىو

0 

 تيس
 2-5 8 «وب 5 0 5 :

 ندع ىت عا يي ع

 رودنم يمسامل لاقجرفلا نب ديز نب َدمحا نب محرلا دبع ينثد> لاق دعس يبا نب هللا دع امثدح

 هيلع هفطعتس لعحو ةدم هنع ىح نب رفع> هرتسف هيلطف هيلع ظاتغا ديشرلا يللا يياتءلاب يرلا

 يح نب رفعج حدي لاقف هئماو هدش قام لتعا 8

 ىف نا ىنع قاض دق * احرطم توملا تارعغ يف تلز ام

 نجا: يذب نم ىابخ تساخلا يح 8 :ىل كمطلبب كنا 5 مو

 هللا درعداع لاق هسأن ع دالخب ن نبدمحأ ىنثدح لاق دعس يأ نإ هللاد.عانثد> لاق يمت ) ينربخا (

 هذه سانلا لاقف اهلتعا ةلع ىف ىباتملا ورم نب مودلك بءصم نإ مهاربا نب قحساو رهاط نبا

 ط نب هللادبع ىلا بتكف ىباتعلا كلذ غلبف ترطخ ةرطخ

 رطخلاب سيل كرب راخيو * ترطذ .ةرطخ ةرايزلا اولاق

 ركش نم فوردملا دفتست * ةيلاث مهلاقم لطبا

 ةسان ل ةاذاعذ مهاربا 3 قدحساو وه كرو هلو ند كدك رهاط 1 هللادع هنايبأ تغلب املفأ

 بتع لاق يرمملا ءالعلا وبا ينثدح لاقءانيملا وبا ىنثدح لاق ييكوكلا مماقلا نب نيسحلا ( ينربخا )

 هللا ني هنع هغاب ئىش يف ياخ ا 2 نب نون لك 1١ ا ماطسإ نب مأاشه نب هللا دعا

 يقام وسو. يئالؤ تاروذع ف ينتقد يح نا رجببلا ينتسإ دقل
 بضاقنئرارذاال وةصمد> ىلع 0 ريباصو كاوصه ّى عاس |نأ اهف

 يدجاح وىؤيع ناد الاثو كاضر # لدا تهر < اع فرصتمو

 يح ن عيدا لال نينا دياق ىلوم دعسأ 53 امبالا هذه يف ءانغلا ة هوس ةاص 0 4نع ىكر 0 لاق أ 0

 بأي ف هلمحو ديعس 2 هناهناتك ف 2 0 5 يي لودم يعاشر را ىلا

 مساق نبنيسحلا (ينرب>أ )هلو لاق ٠ 00 ىئديلا نب مهارنا نهتم لع 7-3 :!انلوالا ليقثلا

 1 نع ىر ازفلا دواد نب نيسألا 0 لاك 9 مدلل ساو 0 نب د#ت ىنثدح لاق

 مع . [ءمماقم لاطف موح لاه ان لاه طاسوسو 2 لك ب رق نأ هد را . ْن ناوذأ ناك لاق

 اوراسو اعمح | أهو اودي اداب َْق عام ا ا هه ا ما ولاقو ة هعربر ند موف |مادس د ايرثأ تح

 سعأ يسيقلا يكشف ىمشاولا اص نب كلما دبع ذم 1 رلا نعو اهدحأ نايقف اهوا هيلا

 لعففهنلا لخدافريمالا نس اد اذا هلاولاق 2 هلام مهذخا و 5 هعربر لق مهفلسعو سل هودو ىلا

 لاق ىلاماوذخأو ين أ اولتو 9 أ م ريمالا تبدسحو لأ لاقم ا شو باللاعب .عىع .ل> دو كلذ

 : مم لئاق

 ربسأو كلاهو لشق ل ند 7” اسيق كاان هر يا 0

 جس ب ببسي سس سس سال سس



 |ولاقف نسق ه رمل كلذ كشف م 1 لجرلا جا 0 ةدصعلا ىلا يب دنتأ كالملادبع لاقف ظ

 قانا كوالا ةلوقدل لاقومرإ 0 َّ> آلا نلف هدوأعفهدواعف همأق ءادبوسيف امفذقولهللاوف عرتال ا

 بضخغف هلك و 1 موقلا لعف ل 0ك هللا و ان كتئحاعاو ةاصعأل كب دنا كنا م

 2 57 نأ ار عر جرخا لاق هداوق 1 هسدصدع ىأب اعد 0 1 ول رتل | كندك لاقف

 اهلوأ ى -ا| هب ديصق ىلإ“ ءأا رع تب موثلك لاقف ؛ هه ظع لد 22ه 0 لّقوجرذف ةعسر 1

 ط ريصاعالا | - 31 ةنمدو »+ لاط 0 تر او كاحعش 5

 اهف لو |

 روهشم دنا ف و.سنم مراصو #* ةلئاص كابرق يف كنك يده

 روزلاو ناودعلا اميد ةيصعو * ةقرامو كفإووذ انه ناك نا

 ريماضملا او دايما كني 8*١ اذ[, تمع نوم ال ىاذلا ان ناف

 رة جم هللا نيبو نمهسبام * ركف نمهسلقلات امنع طبنتسم

 انآ سعف كالملا دنع ةديصقلا تغلق مثداوق 2 دق ناكو يل يلغ هلأ ماطسإ نب ماشه نب هللا دبع يفعل

 0 ناله ن ١ لاقنةديصقلا كلملا دعودشتأ ةقئارلا د ا مدق اماق مع كلا ةيسغ

 فارق دع سار نم هص اخشاب ساق انبانبن 2 نا هع امو ناقف ورم نبموثلك هل لاش باتع ىِ

 صاهمودقريخا جرام ءاف لب وأ رس ريغإ ةيفاحةفح امهفتك ىلعو فخ و ةورفو ظياغصيق هياعو ديشرلا |

 احامو ةقاقر 0 |!تمدقاذا ةدكاملا تناكف اولعفف ةفيظو هلماشو 0 شرفي ناب ديشرلا

 هلعف نم نوبحمتيو هنو د ةفتيمدخلا وضرالا ىلع مان مونلاتِقو ناك اذاف ١ 0 ال ابحاملاطاخ وأ

 1 ف وهو قيقعلا ديعس نب ى يأ يحج رش - هد را معاق 0 ١ 00 هنع ديشرلا اسوا

 غلبأ ةياد لاق كتحاح اق لاق سولدحال كت 1 5 لاَقف عشرا هل لاقو هب ب>رف هل بشاو 00

 نأ أت نكلو كلذ ىف يل هجاحال لاقف ينالفلا 0 هطعا مالغاي هل لاقف نع ار لاب اهيا

 قوس ىلا يبات ءلادب لدعق ةعم ىضش 'ديرءام عجاف هعم ضعأ همالغل لاقف الع غلبتأ هاذا ل عرش

 ظ ةيراام لمع ناق كعم نو 00 تالد را ماكل لاقف ةياد كلعاتبأ نا 00 اها هل لاقف ريما

 راما نكرفهيلا مق دف هنك هب هيلا عفدأ لاقو اهرد لاو ةباع ًاراح اتش 4عم يضف فرهنا الاو

 0 كلل. لمح ا نعل كيعس نإ ىذ هل لاقف ناتف و ةكمداقا سو هع ه.اعةحعش رع ع

 ١ اعايضيرتشاو هراد يف 8ع ادسبل ىلش لاومالا زا ىرغلا رزاوصسم 0 تلاقو هتمالف ةلهاب نم 2

 لو دل ف ار ' 6 انهه 5 ظ

 دلاثو فرط لكان ,رقفلا يوذ * ةياهاب انغلا كرت ىلع مولت ١
 رسالاقلاب اهقاثعأ ةدا_ةم *« ىرئلايفنافري ناوسلااطو> تار |

 دلاخ نب 86 كالا دلال ل ةميسلا لالاما كل ا كرسأ ظ

 ظ

 9 سعات تناك نسا ىلا يذهوكلذ ن هيك م - كردفق تن را لاقو كدعضف اذه

 #2 سس



 دواس 31 0 ف كك #* ةيوثنم رومالا 0 كلر

 دراوملا كلت لوه مثجنأ مو * ةتئدط« قينم ينحت ىنيعد
 انوا جا ةرو ا ةديصقلا نال بارطضا هف يدنع ريخلا 5

 ميا فهر 35 05 كلملا دبع يفال ديثرلا يف يباتعال #* للط ن* نير او كاحش اذام **

 ظ ةعمر نع في لا عفر بهوتسأ اماذه هرب ينثدح دقو ةليوط هعم رايخا هلو هنئم اصقنتم ديشرلا

 دوعسم ينثدح ناقد ينأ نب هللا دبع انثدح لاق ى# ( ينريخا ) ا هذه ريغ ىلع ةعامج'

 ؤ في. رط نيديلولا م نأ ىنات ءااىلع يش رلا بتعلاق ىح ول هللادبع نب يد . نع ىودعلا لشوسا لا

 . ةديصقلا هذه الصنتم هان ّ اهايا هدوع ناك انشأ هنع عطقف

 ري .صاعالا اهنع ثفشك 'ةئمدو. «  للط نم ن:راوحن كاحلش اذه

 رو.غم ءاملاب اهناننأ نيعلاو * كريشم باقلا ريمض ين> كاحش

 ريص#ت قامالا نع نوفحلا يفو * اءمنوفح نع ضايقناي رظان يف

 رودلا ناطوالا ” ليوا ىئانبا# تافجاذاة وشاهد

 ريوغت نيروغلاو ناري تني نم *# . ىلطمو قبل قرش نأ تلَع

  ريراوقلا ىهدلا تنءضت م #* اهرظاون فوسخم ىئاكرلا اذا

 رولا ةلخلا تكا يدان 5 * اهب تع يفاللا ائماخرا كتدان

 نومعم. هللا نيبو ! نايهام + ركف نم'لاقلا تاو 07
 رئامسلا يوضح اه تاقطتيسم:* .ايسفنا نآآلا كيلا د
 ريهظتو سيدقت يحولا ىف كادان * دقو كيلع ينثي حدام يسع اذام
 روزلاو ناودعلا اميد ةيصعو *« .ةقرامو كفإووذ انم ناكنإ
 ريسماضملا اهزاحو دايحلا كح # اذا تحتاسنالا يذلا انف ناك

 رويخم قدصلا ءالب نم برح * مدنع حافسلا هقئازع نمو
 ريماشعلا لتحي ثيح مهاطخ * مكتعاط وطخ يف تدعي دق نالا

 درو هنع يضرف لاق حافسلا نبع 0 ا لاور< نب ماشهو ديزم نب ديزي عا

 هس وص 200 هلصوو هقازرأ
 رجا هنود نملاح يشارف ناك * اياقت همنأ م يل لواطت
 رذعلا هرك ذل ىف ين نإب دقف * انئيب نقرف مايالا نكت ناف

 نءاىلا ملا ىحهيسأ لءرهيقو ورع نءيلع دولاب لوا لي#ث هيونايأ ءانغلاو يجايرأا دربب الل رعشلا

 لودنم هنا ليقو حرس

 7 هيسلو درببالا دا 0

 كلامنب ةلظنح نب كلام نب عوبري نب حاير نب بره نب باتعنب سيق نبدبعنب رذغملا نب دريبالا

 ( سعفان ب .يناعالا ا



 | نمآلو ركع سدلو 4 ةيمأين بود لوأومالسالا ءأرعش نه يودب حيصف 0 نب ةائم ديزنبا ْ

 أ راتخع ن م ةدودعم يو 1 ادير ام يلري ءانغلا امف يت َوأأ هذه هنديصقو مهحدش افلا ىلا دفو

 ىحايرلا دريبالا ناك لاق ةديبع يلا نع ذامد انثدح لاق 0 :طادمم نب مشاه (ينربأ 1 لا

 اد و الا لاش انج ورل ةراوز نإ انجاح دلو نم لجر اهطخ م 1
 اير اوف 0 ىغبي * يتلاىلا رظناذ نسل اتدراام اذا

 ارئاف هب رذلا ناكم ناب * هقوف رذلا جرديو' رمشب اط

 ا زعاواحأف و يداولل ترزكاو 2 انو دع ام تن 00 يرحءل

 7 ,الاءدف لاقيح+لا مالس نب دمحانثدح لاق ىلاهباتك يف بابا نيلضفلا ةفيلخ وبأ (ينربخأ)

 هاسكودايز نب هللاديبع يندب ريمالا ىلع امهب لخدا نيدرب ينك | لاقف ردب نب ةثراح ىلع 0 1

 هيف لاَقف ب م نيبو ْ

 كك نم هللا يسعأو عاجأ # اغا كيدرب لضف ل افراح 0

 انفاس و احا تداغ ينطق * ةباح_كن.ترطمتسااذات كو ظ

 ظ

 ا

 ينأأ رد ايعال حبصأ كنع دايز نبا ىوأ #3 أ كاب 00
 0 5 اذكم معا ام هباو> عدأ اعاو م ما 3 دهس دق هللا هدو لاَ ةنراح كه نانا تغادق :

 أ

 : اغلاق يممصالا انثدح لاق ة هيش نإ ور« 0 لاق ياهلا رمح نإ نيت( يلرديا )ءزاس 0

 لاق رد ن ةنراح يحايرلا دربب الا

 اهال حصا كنع دايز نبا يرأ. « يب أ را كيربق او ثراحأ

 ايلاق كل اقام دايز دا يع هدأ نب الركب يبا

 ُِق 2 ير راح ناكف اذه هرب> يف لاقو ماللس نب دمحم اهر د نييدللا َن مسالا نبا 00

 هي رد نب ةيراح لاقق هن هلا كالا 1 5

 اكن سوال كاان 8ك | دقل ان 2كم 6 ع ا

 ا راع تاسعا ىوادحلاب ترك رك عا نا اناهر تِهِعَو

 ايدان كيال نوم 1 ->ا> ىلع »+ انوعف فأر ءأا لو> نم منددربو

 ردب ن١ ةيداح وجع دريبالا لاَقف

 00 اوطيس عادلا مق نا ةنادغ تمحو

 فررالا كارد طيبون ول 47 ىضيو تالا يوريام 0 '

 3 1 رد نإ ةيراك اه | لاو

 ايلآلاو ىلعال افافك نوكن 8 اهنا ةنادغنم ىلقح تلالا
 ايلاومآلا ىهدلا نوكن مالطا * ىدهال ةنادغيده نا هللا ىلا

 ايعاس 0 و نه هنيعإ 0 ا ا ل رخل اق قاد ينأا ولف

 ةلااهوحور نا اوباف اهب .طخو هنع ترحش امهتنبام رهش يت> ام نيو هموق ند ارا يوب



 0-7100 ا 7 0 ز ذ ذ 1 ز 0

5056 

 ايماشت خابر نم ياست مورق *# هذبو ديفتسإ يىتح رصاقت

 ايباوخلا ءالم ءاهنا دحلا نم .# مكلاشح دق ىذلا يلا طرافاب
 ايزاح ب رقعنبأاي ىمعزب تساف * ةونععديمسلاكفىذلا يمحو

 (١ر)اماغتدشا انتم اذإ ن<و * هنايح هيخا نع ين انالك

 ايطاعم نيلئاسلل ددع ىوذ * الئاس كموقتقس ذا انرت ما

 انباولانيعرتملاو تعلط اذا * ةءيظع لكنيلامح فدرلا ينب

 افاوءلا يل انكلو رقا * هميضاولنمفصنلا يطمتلاناو
 بكر ير اذا رذاملا نب نامءئاافدر ناك حاير نب يره نب باتع هدج انوه هانع يذلا فدرلا

 | ”ناكوكدعب هس اك ىس كلما برش اذاو عابرملا هلاك ازغ اذاوهنيي نع سلج سلج اذاو هءارو

 امدح لاق دمج 7 ماه (ينريذ ١ 0 ل درب الا دح وهونامعتلا فدرب باتع نب سف هنأ هدعإ

 الع نما ةيدس ف عوند نإ حاير ينب ترواحد ل وب تناك لاق ةدي .عيلأ نع نادك

 هتقم وفهللا ت تلاق ادهذدعس أع هدصق ناكوهسلا#كو دعس هللاش مم الحر رشاعي درب الا ناكف

 امهسمأ 0 ٍبهذملك اه بهذف (*) اهاذيشدعس ناكو اربرط اهيرظ اياش المخ درببالا ناكو

 أسما ىلا 0000 كالا هل | ولاقف هنم مهرذعت تف هموق ىلآ 7 . درب الا مكاو هع كد

 ١ مداح بن تحاف هيلع رارق الام ف ليق دق اولاق هنم « يلمع الذ لهو كلذب ساب امو لاق5 لحرأا

 ياه ل ينال لاق كالذ او أولاق هتحوزل هنأ ريال ا دربب الا لاقف اهدواعت ْنا كاباو

 ا كلا حمم اينع هاردحلا ايجي وهو ةلدقل ةطخم يهف هيأ نعال ةيق للضف الو ءاقلبلا هسر

 كلذيفدريبالا لاف اهلا الو اهدواءت الو "ا حراا عد كلذ نيت كيلعأمو ل

 ا 0 احلام عدوو * اح دق 0 اكان
 هلخالخ هيلع لاذع مول امو *# ين.واب ىلع ليخالخوذ ادغ
 هلدالاص ىنيهدزتال و ما يناف باقادكتكوا ىلا اذه كنع عدف

 هلهانم ءان حاورالا درطع * ةيندش هب سنع ترطخ اذا

 هلزاثمفع وهو مهنع كح

 (*)هل هاته أر دك ةيعاسم اماعل

 * منار ةهافس ماوقأ نين
2 2 0 

 2 و 0 وهالف # انثي ةلخو دعس نم تأ ربت

 هلئاو> طابرلا تاذنم م حقات # قم مادعساب ءاقليلا جال 0

 هلن اللد 0 ! 2 انإ دعسأبو تو ه:>وز 00 تر *

 يلاقلا ىلامأ نع ئطولا لو رفءح ن هللا ديع نب ةيواعم نب هللا د.عأ يور تديلا اذهو )١(

 مالكلا ةلئطأ () 0 ها ىنافلا خ ل مر او مها (”) ةريصه نب رايسا هنا

 سوماق ها يفا



 هانا هتملخا ماسك ىف *« تأر دقف ىلا اهانيع مست ناف

 و 21007

 5 03 ١

 لا وهنال لهر الو # لئاضتمال كسلا دقدق قف

 حاير ينبو يننا دل رمعل

 0 ةر>و نبازنوقوس

 مك ىنبل سعاش نم 5و

 ةاسلم فرار 5317 ايوسف

 رد موماعط 0 ناو

 جاوس ينأ ينم نه حرس

 حابر ن٠ نياغملا ءادوسو *

 ا عاقعقلاب ص ام اذا

 ىح ساللا ةاوغ اطواد

 قالف وح نم اجلس ف وع

 لحت ىتشو هنب> نه ىوع
 الملا ا كنا وخرج
 أركون نوما ان
 امذاغ ثدلو ةلح اذا
 مثل 3 ف اعدت صعب

 يزاخنإب اشني حرلا ثينخ

 هن رطق نسر 0 ناكو

 موكو هانعلر دق شحو

 1 1 ل ل دا ل ا

 هايج هر. الا اضن ةكاقو
 *« عدن رف الا قاف[ دعا

 (؟)ارص رص عوزلا ىلا ص ريطلااذا# ه

 #* هطخم ناك 9 حاقأو #١

 رع طورض اس جلقلا نه

 | هاحمفىلحعلا ناملس هضرتءاف ةيرثطلا نب ديزي تخالو ىلواسلا ريحعال يوري ريخالا تييلا اذهو

 لاقف حاير ىنب انو
 يعأ ر مهس فداصف يوأعا اكل

 ىاج مهل سلو مههحيأ

 ماي رشب نم عابلا ريصق
 ماظعلا نم

 ماعطلا رش

 نيرعبي اود
 مهعم اعط ناف

 ها نب ضلع رخو

 ماهكلا سافلاك سود ركلا ىلع

 ماعطلا ىلع كيذب نم مممعد
 ماَعلاليل ىغم دقو بوؤت

 --- ل

 الملا ا ا 1

 31 عبضرو دعا ةلالاس

 3 0 ءانا ناب مثل

 ماه 3

 اع 0 يذب مه اندحيص

 نمو اناماوع

 ارا اعلا ”قاملس ناملسا

 ارثكت ام اذا ريح ةنحاو

 | ردك حداوقلا هيف ضراع ىلا 01 هدربف 4هسرمض نع ىوتلا لرب



 0 هين حو 0
 وس إل منع 6 اولا دوو ا

 0 يدلل 02-2 2
 3 0 0 0 يتوب 3-0 206 مأدكب
 . 5 / كبور ذي

 : ) 1 ( 1 2 وجور د ا و ل ع

 |هزارع اح ىكب قلطو © هناك سجن ىلجملا برش اذا
 أريغم نيبراشلا نكد مدلا ند »* هيحوا ب هحولاداوسديدش
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 يكد دحر اا قار ا ني كعب رفظف مّرلا دال ىلا ديشرلا عم انح رذ لاق ةصفح ىبأ نب ناورم نع ىدبعا

 يرق تسرط نأ يربو للان ديم نضر تس 8

 اهلالد ءابحلاب طلخم ءارغ *# اهلايخ ىش ةرئاز كتقر ط

 ىرملاا لاقف هن ا ُي 5 ردد أر فك يرمنلل لاق مث مهرد فلا هاك 0 تدب ةمام

 ريطي داي ا ىدات 5 5 اذا د اك ماحللا ساف ىلع ردم

 رودشمو هب ناؤذو عاب ص # ترشاب دويفامتسلا رك

 2 دا. ءلا نيد 500 اذا د اه عا هللا كال يسيل مدقاف

 تقر راك هراكذا نم ينعنعام ىسضت ىف تلق مث ىرمنلا لاق

 ريلطم ني ٠ كول ريمأ ثرغف ةقرخلا هثقاو يدك ًاثيفلااذا

 ريبصصإ كو ثرع اياحاو د ةدإب ةفياخلا وراه لح مو

 يل 0 ع ا ةناع 0ك راو 3! ورع ينةحلاف لاق كلذل الامم هتيأرو 86 أ لاَقؤ

 5 06 6 نييدحلا زاعشأ نوزع كشف ناكو هريشفل قديبلاب بقلف ا ناكو قديبلاب

 تن اكف هند صق اودع !اةذ هقزر يذلا رفظلاو مبان انااا فك يرسالا ن م لاحرلا تفضووأا

 خهدح لاق ناموط 5 هللا دنع نب دمحم ينادح كاف كك 3 ىنثدح لاق أ

 ناوذ هيدي نيبو ديزم نب ديزيو عيبرلا نبا لضفلاهدنعو ديشرلا ىلع تاذد لاق اناسنا هللا

 ةنيبعلا يرمالا ةديصصق هيدشناف يندشنا يل لاقف ناتجاحدو ديوس نافغرو نامرج هيلع فيطل ٌْ

 هلوق ىلا تغلب 8 اف

 عفتني 0-1 تاولصلاب سيلف #* طخسيفنر سعه نم تاب"ى مص ايأ

 * عستي ثيح |ممءللأ كلحأ * 2 فورللاو مراكملا نا

 0 مم ايوالاا 7 تمهصو نمو + هعقرب هللاف اما قر اذا 3

 #* عزف اهباص ص اناثلاو يغولا م 2 * ةملعم لاطبالاو كؤادف ىش

 ةعيسإ هيلا ث ثعاو يش :. لكو ماعط لك ن مت طأ هللاو اذه لاقو حاصو هيد ناد ناو اب يرو لاق

 نوره تد.ثناق ينظفحأو ىنيضغاف نيعلا 5 ل صخشو ىاخد 5 امه يف ناكها 0 راشد قالا

 هلوق
 لطابلا سوفتلا نوالعي * لماه علا ر سانلا نم داس

 هلوق ىلا تغلب املف

 لباذلا انقلاو ضيبلآ ةل * اهل نوبضغي ريعاسم الإ ظ

 اًئيش همالك نخ , يف عيبرلا نب نب لف اه نيك ياو 4# نم هيلا | وسبا لع ضر

 00 طب قديلا دمم داقنإ ناكو لإق نفدو هيف تام ىذلا مويلا يف هافاوذ لوسرلا هيلا هجوتو

 نا اسفل نمط يب ىلع يندم لاا نا دك لاق ىمع ( ا ». ءانغلا بر

 1 0 |ىللاقف هياع ديشرلا بضغ بدس نع يباتعلا تلاس 17 روهج نب روصنما ينربخأ
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 | ىلطت 'رارمأ اكل 0 ١ ل لش اقك امعاو ايومشم ةتيارف امبالا نمءاموي ئرتنلا
 : ىلع. ب كمال ملل تلقف لمن و يرماب ةميقلاو يلجرو يدب ىهو اهدالو ابلع رسغ دقو

 كلوقل تاق كلذ فكو لاق ناكملا عديل اق اذاس نوكل لاق دشرلا:نورغ اهجرف
 0 عسنبف ها ا تاضوا هت اع فاخم مل ثيغنا تفل أ نأ

 ش | ريخ هنأ سعأ تدلو اماف ديشرال اذه كلوق نا يناس تصلخ نيل هللاو ناكيعك اب ل لاقف

 ' | ل, ل فعيبرلا نب لضفلا دعت رتتساف ينطب مأو كلر كيشرلا تضفق:ةئينو ينيب ناكامي ديشرلا
 "| هلا تذتعاف يرمنا هتاقام ينغلب دق لما تاخد الف روهلظلا يف ىل نذأ يتح قف لسع

 1 1 نافةيوا_لا ىلا هليم ىلع ىوتوالا ىلع تالكتلا» لع لحام نيئمؤملا ريما هللاو تلق مْ لبق يف

 : ” هلوق يدشن 7 يندشنأ كاك تاق مه دم يف هر 0 1 نينم ؤملا 5 1 ا

 لطابلاب سوفتلا .نوالمي * لماه عئار سانلا نم داس

 هلوق لل تغلب تح

 لياذلا انقلاو ضيلا ةلس .* اط نو.ضغي ريعاسم الا 1

 000 ل كلذ قلضفلا كعبف ةعالآ ةرظحأ را نن لحفل لاق ادد اضع كلذ ن* بطغذ
 انثدح لاق ىمع ( دخأ »:هنع يفك 210 نفطايلضفلا كذب مف هقرحيا ةشيشب سمأف يفوت دق

 | لاق نيس را ديف ة”دح لاق قلاخلا دبع نب نسما نب نحن اني لاق دجم ين نب هللا دبع

 7001 لايف ةرمش هغلب م مبولا نس وا سفرا بتي يزقلا روضتم ديقرلا نبح
 0 لضفلل امويلاق يت>هبلط يف حاب ديشرلا لعحو هدنع لضفلا هرتسف هياط لضفال لاقف مالسلا هيلع

 0 هرمأ دق لضفلاناكو#ب ين نق لاقدتاص> دق يدنع وه ىدساي لاق يرغلا ىنتوش لضفاب كو

 أ هسلأ هيلع هلخدإ دارأ 0 لعفف هتلا- ءوستو بحشيل سعشلا ةرشاب» رك مرعش ل وطينأ

 0 كد -اي لضفلا هد فعلا لاق رتاماق دك تءاسو ه نش اع دقو هياع ها ا و

 : لئاقلاوه س دا 1 يت> بلكلا ادهد

 0( كلااسلاو ضلال كلر ب دع ريعاسم الإ ١

 نئاقلا ىكلاو ِ 5030070 يدي روستو لاقف

 3 ىلع احارص 1 قاغملا اذ طا! كرنماي

 اك اصء نم هللا ب #* يجرب نم ريذاب نوره !

 اكاهناو هللا ىتتأ نه * اسد ريخو ندد ريخ يف

 01 نب لضفلا حدع روصنم لاقف هلييس ةيلختو هاا 9

 7 مكن تماق دق :ترز اذهو كالملا ار

 0 هيا فرم اف .لتضفلا قف بحو الا وه

 8 ظ نب 0 0 منيطا نب سن نب ع ينادح كفل ع يبأ نا امدح لاق م ل (

 0 1 ؤ اباد يئرف ا امور رو متم ديكر مايأىف كلذو هتنالخ لق ن ومألملا دنع معا ناقوس ا



 سحاق هن اط أف - اف ماعطلا نم ن 1 ْن وألا 1 ءاذيغلا 0 4 نب رفمج هدنعو رفز نبا
 00 لارا 0 نيب 06 وو هب ب سأ 0 * هنمباصاف , يد كك 2 ىدذب نيد ع 2

 تلق لات ةش اذه يف .تاق د ل 0 الزحف ا تاكأ

 رطخلاو نيل د يا ىلا ١ اهلك 1 آسف مسا ط

 ربولاب نيعلا ىطخم ناك روش و 3 هتاضؤفو سابع روس ند ناتش

 رحملاك قلي يفامقايآردقو د هظحلا حاب طلاو مقلي لاز 1 ذح
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 0 ءاص نب روصنم 0 5 0 0 روطنمنأ نولوه 5 تهوس لاق يّردتلا هلضاف ب 2 .تاأأ

 طسأق نب وك تب هللا 3 ن» جرزأاىب كولش نا نا.دضلا سماع نب لاوس نب نطق نإ 0 نا

 ١ 1 د مدل هذه لاق

 عجرب سبإ ابابش تركذ اذا د عزج الو ينم ف 2 :

 عدذ [ط 1 ضد: كفوو #. ةرخ ساكو بادتاحلا 2 1

 عزها كب بهدي الف ثيشو كم 0 4 مش بولس وأ تكءابلا 0 ُ
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 اك 3 هيردزيو اد> نيعلا همدتقت الحر ناكو ديشرلا ىلاةديصقلا هذه ةملس نب نوممأ] ٠ ع

 ا ا بدا اا ىنثسع هيلا تاضو اماف روضنم لاق اهلئاق راض>ان هيلع تضرعامل ديشرلا ا هقلخ | :

 هيحاح 0 ةأملف ىلاخدابهر داو" امردخ ما رعشلا رمش ميج ىلع اهراتخ ور ة هياع تضع م 7

 3 يتدرف لاق 0 شار محأ قا اريصق ناكو ىتا> ةماهدل قزق وا عسل نإ لضفلا || ١ د

 كن ريشع نم 5 نلاحانأ يغب تحصف يئامرشلا.ديزن نب دنيز موب تاذ يب ر 0 ل ابا

 فاطاتنو قفار ةبترمءاذآ فز كذينأ هنلأ ا ىربذ هتقرعف فقوؤ كب تالعو مط ىنقحلا دقو

 5 رصقلا 0 ةدعنأ نع 0 ا 2 اذد ملف كاد 0 يلا اصيا ايف ّظ

 د م م مهلك دو ناعو 237 قرامنيد ن م تفاعلا انف 0 '

 نسج تلف 85 اف حص“ فاو يق ارعالا لَهَد ا واق تبا اذه ا الا 8-0 املف اوان ||

 لاالو نه فانع كنان 0 1! آلاو روج وناودبلازقو
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 * لوانتم ىذالاب ايرب لاني * نكي كسمأب انف اوماع واو

 لاقل وانقلا للكس |[ اشار وا + .ةعاط دسناو ماحب كتمت

 لصاو كالثمماحراالا صب الو #* ظفاح كلثمناسن الا ظفحامو

 لئالطابوط+لاا:ةذعنيحانل * اعزفمو اذاعم انمتماف كاناعج

 لبالب ترقتساو ف و> نماطت * © ذوع كيج ون تذاع اذا تناو

 نسحيو ةعيبر نع فردا عفري ديشرلا لاقف نينمؤملا ني يبارعالا هللاو 0 ءاسالا لاف

  كلاددع نب نسحلا نب ىلع ىنثدح لاق دعس َّك نب هللا ديع ان”دح لاق 3و ) لوح ( ملا

 ا هلأ لذدف يانكلا هدعو اذيشرلا دنع انك لاق لضفلا نع يفاطاا 0 نارك
 هلوك هدشنأف يندشنأ دئشرلا هل لافف يرعلا

 عجمرب سبل ابايش تركذ اذا # 7 الوب يأ ةزدخت يذذنام
 هلوق ىلا ىهناّىح مدعنأ م ديشرلا كرحتف |

 عب هل ايدلا اذاف ىعَهأ ى يح * هنلزع هنك قاتش فوأ ت 5

 باش هللا ءادر ف رطخي يت شدعل أ ل هللاوال تودَصو هللأو 0 لاقودم و ب رطف

 يعدل شعل يم ( ينربخأ ) ةينس ةزئاجب هل ىعأو

 ل ينأن با انربخأ لاقي رمع ( ىربخأو ) يئاسيبا ناتي نب داو خ”دح لاق يملسلا ناموط- نإ هللا

 دبع نب د
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 000 أ 1 نقلا نه ةعامج نأ ع هللأ ديع ب يس وم نع يد نب دوعسم |[ لاق

 روصنم لاقف عرو لا ككرت سلو ءانغلا ىلا يغصلو عمسأو يضفار

 سس وح
 بيدن لاصوال يدنعقرب ملو # يساحم عض ومقام نيب الخ

 2 و2 سكلاهيلعتددر 2 ارو ضف قاسلا لعتدرو
 ارض نبك نائب هلع” ه تايداذا شيال يرسايأو

 يف اذكه قراخم ىلا هيسني نم سانلا نمو رصنبلا يري يف قاطم ليقث فيف> مهاربال ءانغلا
 ورن موثلك بتك لاقدربملا ديزي نب دمحم انثدخ لاق شفخالا ناماس نب ىلع يننادح دقو ريا

 هلوق ىرحالا روصنم ىلا يناتعلا

 كرر ا # برشم حالو تانايل تضش ش

 بورد> وهو ناك لاقةياو # تمرغتواصلاناو>|تعدوو

 بيصن حا زمال يدنع قبب 1 و# ىسا عض وم يئامدن نيد "الئ

 بياسوهو ساكلاهيلعتددر * اعرو ضيف قاسلا ىلعتدرو

 بوذص نايقلاي دبا ىلع فيف># هدرتف يل قوشلا جيم

 دو“ ندهمانلا يف عيباصا * هعدايف ىرح يت> هب نوطع

 9 اف# نش نشيخملاب س تع ةدع ن
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 لاقو ىرا هباحأف
 اعرف يد كمامذل نضر
 بدر نهدوع نا عامس ل ةورو علم لك نم اةلخ ير

 لا بدع صتسأف يتاباي كينغي

 يفد عمسأ لاقف ةرمعو ةقاضإ يف ذئكموب ديزيو ديزم نب ديزي ىرحتلا يتأ لاق رعسم وب يديعلا

 اف لوقي هل 0 هدشناف كادف تاع 35

 بدح نم نابيش يف ني ول
 كن م
 م لاوداو معو 2

 تردحو يرجح امل دلاخ انأ نا

 همدق ىرخلا نمفلت الا *” #*

 ةلاغ طابا و
 قاع ىلع تادثو اكراد مرض

 هلوص بقع نبرقت ال
 ا فاا> ورائد ةياع هءاخ هناهف 10 : مالعاير عنا 1: ف يلام تدب يفحص 0 هللاو ديزي لاَمف

 اهريغ ل دكموب كلعال هلأ

 ا! نع 0 ىنادح لاق يولملا ةزج ند 0 5- ىنادح لاق ريا اذهب يمع ينريخأ ( دقو )

 اا ور< ن١ ماشه ن نب هللا دن ,عو انأ دادغب رج لعاققاو تنك يردتلا روض كل 3

 1 تفقودق هش رآ ة هب ١» رمح ان اذاؤ اف نسا ثنا لو باش هللأ دع معو دئموب نيشلا ىطخو د ياغتلا

 سورا ضتيلصني ناين 1ع تنك وع طن بحت

 سوي

 ا

 ى(«

 بيلس حالفلا بوب نم نايرعأ # هباب عرملا يدوا اما ناو

 مثج نب 0-0600 مع انثدح لاق دعس يبأ نب هللا دبع ادع لاق يم ( ينربخأ )

 ايف تاقوتفرصنا مث مث ماشه نب هللا ديبع ىلا رظنت يو اهب /| ا تا

 : + يف« اردت اقل زم ل

 برطلاو لايذالايذ ةيهس ىلع. * الغتناف كينبع نم نيءهستللس

 00 ءةارعم عورفلا ىلا * ةدصاق نهنم يرئيفاوغلا اذك
 بران.تحبصاامكشعوالو * 5 انني دقعت تحبصأ تناال

 بعالاو وهللا نيب و ينيب لو * امتدح تيضن ادق ني_هويدحا

 بحيلا كنأش نعءالو كنع تافغ #* ىرصب نع تنضغأ ناو نال

 تاقث ديزم نب ديزي اهف تحد كلذ نع تلدق © 3

 بسحلاب سانلا اوال“ دب ديزييوس # بسح نم نانش ىنل نكي 9 موا

 رطمينب اوباح دق سانلا بسال

 (عر
ْ - : 2 3 3 6 

 تودع ملا و امهفالنا ه

 برغا نيح تافاآلا كزاتحيو ه

 نيا ىف سانلإ اونافل دير .يوس

 ٍبثك نه نويوحي نابيش لآ نم
 يررعلا ترم قال عبنلا تدم يف *

 بصتلا نم ىل و الازرخا ىدنلا لح ©
 بشلؤم ربع ضو نيم قاع *

 هما هكر ع ىف عدلا ىزتك ع
 بطحلا ىف ناريسلا اهعاقيا نأك

 نر دوحال ىتحاام اذا نكل ©

 تدّثنإ اكلات 6و

 بنطلا دقاع مق دوما 2 ذأ »*



 ل 0 اع هل رف ى نا ال ندخأ د وبلا

 ْ عنا لع يلا 0-3 مدل #* ةمقدم لا مالا فقع ام

 لامر .آطا نمدغلا هللا دنع نب دمحم ىنثدح َناقَو 2( قنحا) مهرد فالأ 2ع كل يناطعأف لاق

 | ١ رالاروطتلا ىل لاق لاق ناد طا قور ىنأ نبا ينادخ لاق ىلدوللا نامع نب ورم ينئدح لاق
 000 اجا انيهتمرغسناا نيط 20 ا ا ن1 1 ديحرلا لع تاكد
 تقلا ا زينى وظل

 الام 0 وبا 3 #* حدماف كيلع حيدملا صاتعا اذا

 الاس كلذ مو وعم ل ع دحلا خنحاو هلائنب فعو

 الامأ نلحو. :اتاذد, نيمو » تاكجر: هن لازتالا ءانف

 ةيكس ةلد 3 ا ينعملا ت كا دق لوقلا ترصصق نأ هنلاو لاف

 تسول

 . سديد نينرراش || ماظع 2 ب #* ةمادم 0 507

 سس سس سس | لس

 تل 2222222 222 2 22 222252522222 سهلا 22222322 -------
 : فيقخ مياس 24 هيفو ياغبلا 5 ليسو اب لمر 1 : وامل ءان ءااو يلاعتلا م كب 1 كم لإ ركل

 0 رع 3 يلعسولا ير ّق قاطم لهر

 هد هرابخأو جاجملا هك نب هللا دبع سن جو

 < ]| ةلاحينب شاحج نب مغ دبع نب ورمع نب رصن نب بدنح نب نصح نب جاجحلا نب هللا دبع وه
 ]| ناليع نب سيق نب دعس نب نافطغ نب ثيرلا نإ ضيغب نب نايبذ نإ دعس نب هباع" نب نزام نا

 3 ةدحنااو نمابلا يوذ رضه٠ ل كاع رث يدودعم ند عاحش كناف سعاش عرقالا | ان 5 رم نا

 ؛ / ناو م نب كمل دع لق | اف ناو سم نب كلل دبع لع دعس نب ورم عم جرخ نغ ناكو مف

 23 ملقا أ ىلا ك4عم ناكف 2 3 ب هللا كيعلا 0 هه 5 ٠ يلا صاع ا ةدجم عم ير | هع

 / ينربحأ انره هريمغو كلذ م 00 ناو مدح هع راع كابا | 0 4 كلما دنع ىلا ءاح

 2 أ مهديناسإت أ تبافاقر 2 هؤر "؟ ذفانت مدح ول ل ند اة عام هلام 6 م ىلار 0 نه هلةنم ىف هرب
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 ديلا ندد لاق راكب هنا ريب زااانثدح لاق ءالعلا يأ نبا يمرحلا ارا 3 ءاور نم هريخت و

 ىومالاديحس نا ى ا لاق خيش كل ن نا ىنثدح لاق هذهءرب سايعلا نب دمت هللا دنع وأ

 : 5 ا دم انثدح لاق يزذملا ليلع نإ 1س 00 لاق يفريصلا نار ن دم 1

 : / ينادح لاق ديعس ي 5 نب هللا دنع 0 ل يم (ينربحأو ر ةيسشال د نإ دق د3 لاق ىدبالا

 || ىأت ةخمسن نم (رابخالا هذه ضد 5 ليا قيد نع ينوكلا مثيملا نب مدع نإ لع

 1| اعاخش ياعثلا جاححلا نب هللا دبغ ناكاولاق ةبيرق ىناعملاو اهضعإ قا ال اكادلالاو بليت ساسلا |

 1| نب ديعس نب ورم مم. جرت نه ناكف نتفلا ىلا 0 10 لإ كلام يمناك ولكم اكناقا ظ



 1 0 0 0 راس ىرملا لاو ا 0 هيف ملكف |

 || وهو ناورم نب كلا درع ىلع لد نخ لاتخا هتييشو ااتعأ .جاسللا نانا دس

 انأق ىل نذاب ىو لل انآ لتس ال لاق 0 نال اذهاي كلام هل لاقث ةزدح لخدف سانا مطب

 || بدحعيو هيلا ناكت كالا دعو لك اف لك لاق كرمأب لك اف رعأ سلق اج نات تنذاكف 1

 اع سانلا قرنو يقسو هصاوخ نسلجو هلق قالا دنع سلع يالا ك0 هلق

 هدشنأف هل نذآف داشنالا يف هنذأتسا مث هيدي نيب فقوف جاجحلا نب للا ديعأ
 عجوم ثداو طا نم تنقل ام * ينلاف نيلماوملا ريما غلبا

 عملتي بنقيو رحب شح * ايزاه كر تئحف رارقلا علم

 )١( هللا دمع لاف ب سم كناالولا نإ مأال كفوذ امو كالا ديع لاَقف

 عاطملا دسو ا هاذه تلعو # ةضيرع 3 داللبلا نا

 هللا دبع لتقف دينعال ماللظب هللا امو كادي تاكا كلذ كالا ديع لاقذ ا

 عيجرت راصبلا ى معذإ كللاو * ةرم رئاصنلا الحتت انك

 عدوتم هايحو هنئيد نم * اهدعب انم كيصعي يذلا نأ

 عمساو ت سم |ام كل سما عيطاو « ايلثل دوعاتالو كاش لا

 عبتأف دوقملافتالا ةمازخو * اعجان ةفيلخلا تحيصن ىطعأ
 | هللادنعلاقفهب وتلا اناقهب وحلا تف سعاذاف كمنذبو كب ةفرعملا 507 ةنال اذه كاللادبعهللاقف |

 0 4س رعف ريبزلا ناو * الط دعا تئطو دقلو

 هللإ دبع لاَقذ كلذ ىلعةتملاو دق هل كاللملادبع لاق

 مفريام كريغ لفستيو ولعت * بكم نع ايكتمبرضت تازام
 0 ارباغو سون 6-5 »* او>بصا 3 يح ب رايف متطوو

 ىدف ىف مار مرقلا »* م م 5 مهفالخ و
 عزألا

 علطبام اذإ احابثم ردلاو * لفا مون يواخ يوتسال

 عضوملا 3 5 مهطسو تعءعصوو * مهموقل نيطساو ة 4: : تعضو

 عيا ع 0 اغملا يلاع #2 ةولارب هان يطال اولا تدب

 0 2 2 لاك 71 ةقسفلا يأف ينبيرتل كش نع كتي : .نآ كلما دنع هللاقف

 عج رام اهداعم دع كنلاو 2 2 دبا قدحاتب رد

 عطس كمحو وءم« و تلفا * د#ثاراوخر يذلايراو

 جاححلا نب هللا ديع هللا هللأ 0 ءازح كلذ كلملا كيع لاو

 تنأ تنناخبالا :ىأ هل لاقف يراسنآلا نبا هلو ( ١
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 هللادع لاقؤ (؟) عئصام يلاريال

 عمجأ مع راع ءاقلا مول # هتنعمح نذل م مط لام
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 نع. ناعل ثدحأ تيان نم تحسن و07 اه الا ا كلذدعب 5ع فوذ يأف كباس تسبلو

 هيصماىضش |[اف يراشلاىنملا سا 2-2 جرذ دق جاححملانب هللا د 3 ناكلاق ( يبا عالا نا

 كلذىف لاقف ىلطلا ةدش نم ضرالا هي هيلع تقاضو بم

 لبا 0 دورطملا ا * هضل ىع يشعو هللا دال تمار

 ا لتاقب هيلا يعرب ا ممم # ةش لك ناهس ملا قىدوت

 طرشلابهيلا ثعبف كلما ديعنب ديل ولا ىلا هب يجسف طعم يبأنب ة ةيةعنب دلاخنب حبحأ ىلا ا ملا

 سلا 2 وهو لاف هسيط ديلولا هب يتأف د راك ا

 يذق ءايمظ تأ ذأ ىنيعل 2 يهقوشلاط ف كاذو لوقأ

 )١( ا عاجأ لاقف ىرابنالا نبا ظماو (؟) 3 ” يد دع نيس محراف * يورو ||
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 ضرفم نم حف سإ عمدالامو #2 تناب 0 ريص تأقلل ق

 ضيضف ردح ةبادعس ءاع ان تارذ نك 5 م ك و

 ضيفخ هب حوبتال رسب *« ءايح ينقاخم ذإ اف
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 0 وا

 وة ا نينا

 ضورىع نع اضورع نيكرو ينع سابعلا ونا ضرع ناف
 يرام امون فيرغ لكلفل

 ل ا ,

 نكح 2 نيش
 صل مع هدو 2 الا يفو » ف مركحو يف 1 وذ يلاف

 ضوضلا كدا ترطلا قو © خام ىفاقا 3ك قع

 ضيفملا 2 حدقلا 62 د

 * ضوبز ةءماج يناقات' #

 ضيرألا خ.رشلا ةفحم تسد *

 د

 مور لكح ىف مهلع تحرخ

 امون ساه ذأ نه كل يدف

 مول كاذو ناو يح قلع

 ل ىلا تعول ذأ ىناك

 ضرف تدحرد اذا اهحقدقل 3 ناك 7-5 2-3 طع ةزوأ

 ضورب ةيقوقم ىلآ تعزف

 كا دق,جاححلا نب هللا دنع نأ نيئمؤملا ا لاقف كلملا دبع نب دللولا ىلع مج لذ دف لاق 1

 هل وق هدشن اف اذاع لاق 5

 ضورعنءاضورعىفبكريو # ينع سابلا 2 نعوم كاف 3

 ضيف نم ىلاف يدضغتيو # ىردف امون هفرع لءىو

 هتضغبأ وأ هتنمحأ َ ةيلع كنا و ةيعيحصر 1 نأ ضرغب نم وه اذه ءاح ل ديو لاقف |

 1 هدشنأف اذام م

 نمو هقوتف ىلا تعرف * حيحأىلا تعزف ذإ ىنأك :

 جاححلانب هللا دبع لوس ةيل2ع ص ا دنعنم جرخ املف كريغ اع ها ا لاق مث دياولا كدضف
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 زيزءلا دن ع يع ( انندح )هنم كد ضرفهف هللا د. 6 لق 5كذ داي ر اذادياولا ناكو قاطأف

 6-0 كدا ينأدح لاق يحلطلا دم نب قم رادع مهيدحأو ريغ ىنادح لاق يحلطلا مساقلا نبأ ْ 1

 | دلقو 7-0 آلا ثدردح ف سدلام موضعا ثنا لو يفو ديز 3 لاق ثادح ىف“ هلا ةعقلعالا تي لاق مش

 ظ بهو نب ةماس نب نانق نب دادش نب دبزب نةصقلا يذنب نيصخلانب باهش نب ربث *؟ لاق كلذ تفاأ 6

 جاجا نبهللا ديبعباصأف مبدلا يلع سانلا راغاف هعم جاجا نب هللا دبع ناكو ةفوكلاىلع ةيواع» ََ ةفياذ ناك ذأ ةمعش ن باع هآلو ىلا ند ىلع نذل نب ثرحا نب ة ةعربر نب لا دغ
 ٍّ 2 هللأ ديع لاَقف قي طوس ةئام هبرضف هن رسل ع رن هم هعزمناف هياس ْذخاف مم الجر | ع

 سوبحم وهو كلذ ||
 لئاتح نيتك نم“ هتفلع: دقو ا ةاح اونا نع صل لاح
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 لفاق وه الو زاغال رهبا * هلاف قافرلا ينع ىلأست الف ظ

 لاقف هليبس ىلخ مْ هدم سلا ىف عكف

 قاحش و م هال هلع » الاودتكاام راارغثكرئأس 3
 نافطغ ن م ديصال ينعدت الو د# دعتاوي راثب اكن كوذا ا اا 0

 نادي نيصمألا 0 كلامو # ةهافس نيصحلا نبيااب يف

 ناكل انلح ينك ودك + داجاع نلجأ نإ 1 5
 '00 3 اكلذو نرادلا قوس يف جاحملا نب تأ دبع 4 نك ةقؤكلا مدقو ريك لع املف لاق
 ااا دمحم رصقلا ىلإ ةلزنم نم جر رثك ناكو ةفوكلا لع ةبع نب ةريخملا ةراماو ةيواعم
 ْ هللا دنع هب رمضو هراد ديرب امسك 20 نع جرخو لاطاف هنداح ةريغملا أ راد ند 8 جر

 كلذ ُّى لاقو ع سلا م.داقم مهن 4ههدح>و ىلع دب د دومعل

 نابرظلا برضماريثكتب ريض * يننا فدتخو اسيق غابم نم

 نامي لك ىهدلا يرو لذي # ههجو رص كفنال مسقاف

 نادح ريغ ءاحيطا ىلا اعيرس 2 هتيقل دق أرمأ قا يف نةا ناق

 ناصخ نانا جوع ماس ىلع -* مر كمأ قلن أما نا

 ناادلاو امال لع 10 < ةنعق دو نيك لوح
 نام ريثك اي مرق يناف * يصحشلاصغىذلاحتساكيناو

 ناحد ل ادمب ثيرنب ضيغب .#*# تفطعت ىلع سق يبب قانا :

 , * 0 جاجحلا ن َتادبع اضيأ كلذ يف لاقو
 باهش نبا نم يتءاظم 525577 ىننا فدنخو اسق ا نم

 بارقالا ةيوط :اطل 1 لع يارد [ةتك ردا 1
 تاع يوه 520 ولت * اهوهناك بوحرس ءادرد

 باسالا ىلع هيريضاف هنم * ةروعىلتدبدقو مالظلاتض>

 فاوألا رضع ناملا لعد 8 هنا ,ةنفلد وك هتك رف

 باقعو يرض ل روصش * ملاظ داع تناو. تدشدح اله

 1 اماط عرسو يدلج * امرحم كاذ ناكو لحتست ذا

 امش الو قيعرال ملي * هراو باطي برحلاو هرضام

 | ناةنافطغ نم سيسخ هيرض انديس نا ةيواعم ىلا ةف كل لع نياق رق آن نيكلف لاق

 قحأ موق تانك ولك تبا رام لاق ثا 5 0 ع 9 1 اذ هح راخ نب ءاحم 2 ند 0 ا تن ار

 ا كو راع نخل نك دوقلا نا مه | بتكو جاجحلا نب هللا دنع سيحو ءالؤه نم

 || ةيوامم هلوق خلفرشم ديس ن :ماالا | 000 باهتش نتا نم ثك لاف هيلع ى 0

 3 5 4 2 د تيوحي كل 9 ١ 2 يحج حجم #4 ةمب
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 باه نايهلعثام لطنو هقلطأو جام ادحلا نهللا دك 3 نسأو ى أهدت سدأق رضه كل 4-0 3 لاقو بضغف

 اعاحلل نبهللادب عنا هثينع قف طقرالا دال 1 ( دز 310 اا ) القع هل 30 الو صخش 2

 كيك الا أ ملو يبتاعف ام كتا ؛اقدقويرلا كي.حاصجاححلا نوللا ديعانأ هل لاقدو .ىلابهبرم -

 الا صاصقلاب 8 لاو كلثمن م صم وأ انأهللاقف كلت وال دوه مف تنلاط نعل للاب مسقأو يدق

 رضحا نأ ةريغملا 3 ع 3-3 28 ةفوكلا ىءاانلا براك ةياملا 578 و ه> راخ نب ع ا ١

 ةريغملا اهرضحاف ويباع 0 نك 2 ل دح نم ناي رد الف حاج هللا بنعوا 0
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 ىتتل الهللاو عريقالا أ ىللاةولاق هلاتءب ناجاحلا نب هللا دبع نم هفوُل كلذو توفع دق لاقف

 ناكلاق ( ىنارعالا نإ نع تاء تاتك نم تخشن و ) كنتع توفع دقو نايفا اي ني و تنأ

 روظب هنفدف يح هللاددءعو بدنح تاق بدنح يناثلاو نيوءاهدحال لا, نانبإ جاححلا نب هللا ديعا

 ناك املف كلذ هرذحو هفذقب, هبرشب نا هاف ٍثدنح ربق ىئاح ىلإ ثارحب نيوع هوا رف ةفوكلا

 لاقو هنادف رقعو فسلابهبريضف هءاع دشفق هب رضاو هشرن دقو هماح ثرح دق هد>و دغلا

 تدع رك رخال اكتيدخ. © احا عود ا را
 بهذملك املا فديو ا ا نا ك1 1

 كلملا دبع ىلا هوبا دفوف بره مث هسفنب هلغش يتح هبرضف ناحسلا هلقتعاف نيوع نحف لاق ١

 نوع ةح ارد ناكلام 0 هللا دنع لاقف بقءتبال نابرعأو ةيهوف همرج بهوتسال
 حلب ناك نايك نما »مه ىف كتدنورعا ك1
 جاحمعلا ف سماكملا اانا تكر * امل حاسلا صاصم نه كتف ع

 هدشنافهيدب نيب لثمنب وعهنبا نم ناكام بيس كلما دبع ىلإ جاحللا نب هللا دبع دقو املو لاق

 ىطصملا رابلاو برحلات نا * يتف ريخايو يصداعلا قا نأ اي

 يدطاب تاملظلا تفثك نيح # يدس سمالا عدت ملىدذلا تنأ

 ىغم دق ءاضقلا نإ هتيضق * يزتارمالا ىلعزاننأ تازام

 طوول داريا ناونس تيا س
 ىلعلا خب رامشلا يف سمش دبع نم * ينب وميدقدعنا تنأو #*

 قرع دقي رظ نع فام جنا لج راع رلا توج يل

 احرلالو_ح ىلا لوح هبيمبر # يو_فريب ةاوهم ىلع يوهأ
 يوعبئذلااذابئذلا عمىومي * ىوذاخيش هبمويلابجتف

 يدر ناوعاو لالالا م # يركلا ضب مموتلاداراناو

 ادفلا مويلاكل يناباو يسفن * ىذق نيعتفن ام كاذركشي
 نبا نع تلعت تانك. نه ت>سنو ) هئماو لقعو مغ نه هبا مزايام لمح كلمل ديع سما

 أو ه2 هحدمو ناوسم نب زيزعلا دنع يلا جاحملا نب هللا درع دفو لاق ( ىنارعالا

 هل نذاي ملف زيزعلا دبع دف انساف هلأ ىلاو ةفوكلا ىلا قلتش اقفال الط امد ليلا هدنع مقي نإب



 أ انّ دبع عجرو ينشأ, ءالوع ميك نان. عفأ هو ىلا :نيرعلا دنع ا ,داع هدلع نه جرخف

 ه> لع 0 زيرعلا كيع 0 0 ةيلزنطا

 لوعهو لقع« .ىلإا نبا دنعو # هعرحو ةلض ىليل نإ تكر

 # 2 مقلب رايدلا ا 1

 لدعأ تنك نا را لها راسا

 عساومغار مانا يدها *

 و ىلا وايرمأ م ا
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 1 يف هوقاف 0 هيلع ناعتساو هل ع . جاححلا نب هللا دنع اظ دق نيكس نب ةيعم نإ ةرييه نب رمع

 | كلذيفهلادبعلاقف هنم هقح اوعزشنا يت رح طايسلاب هوقوفو هناعاشحلا نب هللا دنع اونواعف كيلعإ

 طاعملا يف 0 مهودو « الواير بعد ينب غلب الأ
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 ا. 9 هضاب كاذ تناك ول نئانلا

 تاندقوأ -مللدولا يجرب ىنا

 دحاود>وتانذايدحو قوفاق

 سسعاو ةرا ودس مشكلا ىلع اهئام ناك دود هه ره رب



 ا ديع 0 احا ل لاق ( اوعألا نبأ نع نادل با 5 تذعدو ) ةلب 0 ةديصق صو

 هضر<و هْنمَأ هنأ ةغاب هناو 0 1 هءالبو جاحا ن , هللا دبع راب 1 زعل نار نإ كلما

 || دنع يدب نيب فقو تح ءاخ جاححلا نب هللا دنع دكالذ غابو هلت ىلوتيل هيلا هدفوي نأ هلاسو

 هدّشنأ مث كلما

 حفشإ كسملا هبي نم انثلا 2 « اهاررا نيذللا كسوثب ذوعا

 عذ - فا دما يكاد كفالول ل تكيف

 هللا دنع لاقف اًئنش تعئصام كلملا دبع لاقف

 مههأر ," نيرفاظلا ريخو تنال

 هلع كوفع لبق نه تقلز ولو

 5 ةوقع العر تناحنأ كب يع

 حوفص باقعلاي شالا بنذملانع *

 0 بح (غ ندو 0 7

 حونم لاحرلاو ا ىلعو امو * هلم سانلا يف رمدتلا ملىرسف ىعو

 حا يخس ةايحلا كعل نه 1 يرد د امدعل ناوص نباوفع يف 6

 3 تكيدإعلا تكلاَو مهلا نم *# 0 و يراظا احر تعءفر

 | هناالا هب اءاعىتديزب الام هقفو هللا دع نجع قم تف ع :دق قا جاححلا ىلا كلما دنع 5-0

 3 هيدعاق نذالو يناس ن * مه 1 هن وس وو قا ددسأو يدا مرو ىراد لذ دف | 6 ىلَفتغا

 1 هلق 2 ادهع 5 ا ا 1 عقول نا 71 01 1 هللأ و ههح لع در اند نود يفو

 1 هلوسرو هللأ قاشو را 0 ناو هيلع لد سالف ةعاطلا ىلع ماناوعلا < ناف هر ند افوذ

 (| الف نيدحاملا نءهنم ةىقواتا دشاوه نمودّؤارظن هب لقيتو هلا فيس هلئاق هللاق 2

 ا نعل رطل ناقىلو كلا .<نبدمم ( ىتربخا ) مالسلا ورخالا لها اج اال كيرلا

 | ةنكعد هل لاقي باك نملحر اهب ناكوءامز 000 تناك لاق ىناييشلا ورم يبا نور

 ١١ دنع نب ديلولا ةرضخم نسف نع الحر امف اموي طغف هيلغيقح هطغ 8 2 6 لحس

 ْ دع عربقالا | نأ 5 ءاع تيدا موللا دكمو 3 صلات وو ةرييه أ لاَ ا جرذخ يت> كلملا

 ا اد ديل وال ةريمه نا لاقف لزيو 0 ) هتاحار هب تردختا لجو لوا ناكف جاححلا نب هللأ

 ا ةكربلا ُق هيلع طخ 5 - ات لولا هم هي هيحاص هللأ يونا ايوب نينءؤملا راع ا 2

 ْ | داق ىناتش نأ 000 يف نيئمؤملا 0 هل ٍلاَقذ هنعاودصدقو قا يضرمتم فاو اهف ياكلاو

 ألم 2 تس ئودب لدحر انأو كلذ ليغألا د ىقرإلا هلق 3 هله ل يعوق ند

 هراكلاك ةعاس و يكف عل ود ديلولاهل لاَ ل 010 لح يق وه نينم مءوملا 6-5 0 كعد لاف

 ١ 3 * توملا دجحو ت> همزلو اهرعق ىلا هب ىوهو يباكلا قاتعاف 5 هلا لذ دف ديلولا هيلع منع ىقح

 أ جرو تامه 30 هداعأ ملا حور يد ةقلذلا مث هب هيلع ماقوةينان ةطغ هطغ الع املف هنع 2-2

 ياكم ن نكمي ناكفأ هع لاق ديزي ه.اكفدب مثو ديلولا بضغف ى اكلا ىتاو و جاححلا نبا
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 اميح ناطسش عنا 5 هناك نا ل نو نا كلا ل اذمحاب

 يدوملاكلاطاتنكو و ماسااناك *

 ام امو ايندلا نه ىلإ 0 »* ةدحاو موي ايعاجب 37 ةر ظ

 اندشنأ 7 ىثايرلا اندشنأ لاق ىعاز لادم ن مشاه هندشنأ ينالكلا ة ةمون نب ضهانل رعشلا

 نع قار ع 0 ُي عقاد 0 0-2 3 كرا ندد ينالكلا قالعملا واةموت ب ضمان

 يلع ولان دع لوا لق 2 نود 300 يعلا ىنال ءام ءلاو يئثايرلا

 0 : دوعلا ةياص ىشو نيرا ير ا ًادرف رك ا ينحت

 00 م7 ةيسلو ةمو' نب ضهان ر ايخأ قع
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 د1 ل ةعمر نأ 1 5 ا مغهج نإ مامإ نب كمن نب حييصل نب ةمو# نب 0 وه

 ١ ةلودلايف ءارعشلا نم حيصق سراف يودب ىعاش ةعصعص نب صاع نب ةعيبر نإ بالك نب ركب نبا

 ذامدوهقارس وأو ين ايرلا هنع يورقةغالا هنع ذخؤتو هرعش هنعبت كف ةرصبلا مدقي ناكو ةيساعلا

 ىنراخلا رعشأ نيعفا 7 نا بكن ترق وا لح ر هوه نانو ةرصلا ةاور نع اربغو

 0000002 اهوا ينا ضان ةديصق سبق لئابق اهب اه ةديصق باوج يف هلاق اف ضحان هيلع يرثأف
 ظ د نا عا لع قا ملاس لهو * قذااطلا انكم 0 املسأب الأ

 راسب انه ليم نع راما * انا مولا يحتال انا.

 ناكر هةدمم دوعلا نآءام ل * يوقلات نق تااىماش نمهدهعلا يتم

 ناجدو لباو ن٠ ينرلا ليد هل لع ماعلا لو ل 7

 *  نايسرت تيلا اماز الف * اما واامتس امتاناف

 16 كا تاطح لاخي ب يلع دير كلو زو رك اردغو

 *  ناقرغ اهاناسنا نيئيعب # ةرظن نيحيردق ينودو ترظنأ
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 ناوحا اك لاعب مل ةعيبر * انءاذح تراسو انم.ن ام اذا

 نارهعلاو سايملاو ةزمحو # دم انم هللا ىن سيلا

 نا هاو قسط ضاعإ نع * همح ناانمو سابع نيا انمو 0 ١
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 أملؤ راصنالا ن 00 هل لاغ هدام ةعو ةرصبلاب ىلع نب نايس 0 بوبأ ةديصقلا اره ضهان د لاق

 لوَش ىذلا م ارعاش 6 ءصأ هدج ناكو هللأ 4س ردا انسر أ يراصنالا لاق تبلا اذ اهمتخ

 0 5 1 هو همم باول ءالأ

 ميك بكد هنع لق ل 00 د6 هب انخ لكل لصل ملس

 ةيحم انال زان املع تفق و

 اهماظع ناك ياللا نمأ ناك
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 ييضاطا ساب ءاا نب لضفلا ينثدح لاق مساقلا نب دمحم انثدح لاق فافخلا ىلعنب نسحلا (يف را

 ه> دم مق يدجح ىلع دش ينالكلاة موت نب ضهان ناك لاق 2 نع ناملس نب رفع> نب مق دلو نم

 اي امون هيد ثردحلا بي.طناكو نُحولا نم هن هير 5 ايفاح وع ناكو هريغو يدح هلصاو

 اهحاوت و اذاَف باح لزس ناك ةبواعم نإ ديزي نب دلاخ دلو. ند هل اك كرم ماشلا ةيحان 0
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 "اا رود تارت ىلالطاهاغع نإ كب ةيرق اه لاقي هير تررش لاق هب. ار ناكو هحدق ءانأ
 ناولأ يح باَس ميلع نوردمو نوادقم 6 _ ؟ سان م . اذاو صعاب ىلا اهضعن 2 دق ا

 تاق يىلسقع ن ءابب عام ىلا تاب 3 ” رطفلا 1 يحذالا نيديعلا نا يبش يف ت تاقف مهزلا

 اناضف ير ىذلا اذهاش كلذ لبق ناديعلا ىغم دقو رفص يف ةرصنلا 5 يف يلهأن م تحرج

 هوجو ُق ع دق اب اهمم لحد او ءاروق | رادىاخدأف يدس ذخاف لدحر قانأ بحعتم فقاو |

 ريمالا اذه يس يفت اقف هال ر> ىانلاو ةيكنم هر هس عورف كام تتاح اماعو ثتدهوهو شرف ا

 كاع مالسلاهيدب ناب لام 08 ا هياذبإ نيب سان || سولحو سان !| ىلع هسول> انإ 2-0 يذلا ا

 لاقوهاش ت تاق زال نم م اذه ناف ساجحا لاقو ىديب لح بذحف هناكربو هللا ةمحرو ريمآلا | 2 د

 نا بشنأ 6 00 نه ند 1 ىلع 1 ةيدادلاب ةحنأر نوم برل هما لكماو تاقف سوى

 ٍْإ نا تمضوا اان اهناظف 0 نكد ثيقلاف صيب قرح 0 23 ماد هيلع موق ناو انمامأ كلذ

 املؤ ةملالو يدس هل ناس 0 احاللتم احعسأ كا يفا كلذو م اهمطقأ ع 0 مموقلا لانا

 خلا 3 عال أ ن نه فاد 08 مف وه اذاو أعل رمس قزع وه ذا يع ند موقلا هطسب

 مث مشبلاو مختلان م هيقع يفام اعا ال انو هدا تاك اف درابو راحو ضماحو ولخ نيب ريثك م اعطن

 لدحر يبن> يلا ناكو ينادشي نأ فاخأ يناف هيف ىل ةجاحال ت تاقق ٠ نيت .ءاذغ ف ارم .

 0 نو كنا ايامنا رس اهلا لهأ ناد ن 0 يل حددي .ناك هناف 5 0 هللا ندا 0 حصاأت

 || نم خايشالاو يبأ كلا ءش تركذت نطبلا رك ذ اماف كنطب اه ءاملا تب رش ناو ماعطلا نم

 واد تاردلافلذ نعم 0 أذاف ادددش كنظب .ناك ام امح لازال اولاق ىلدأ

 د فماذا ءاكبو قش 0 هفىعاال تملاض كلك ىناخادتف 0 لمآ "اق 4م 00 تاع>و 4ب

 7 ْ توأش 5 1 خام تقتل لِ تدواولا و 0 نا نما لع ارادقلاو هلثع َِك دهع الو ةيحس

 مهأو هل 2 ا هاج م6 يدفن ىف ندد 3 حصأ انا 5 ولا انا دال عا 2 تاعجو 2 3 ديسالا

 0 ه3:عيف قاعدق | مدح عل را نيطايش انيلع مم ذا كلذك ن 2 ف ةينازلا نباي هل لوقأ نأ ناحل

 : جرختساف يفا ةااردن م 6 م اح.د ط ل طسولا ة ةقفد نناقارب طا 4 هدا سم ةيسرأف ةيهح .
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 1 هم هلأ هللا تدبو عسا مل اطارض ط رضو هنف ّق اههضوف راجل ةلثيفك ادوس ة 4نه 3

 1 طا رضلاب ةيشيب ًادباك ا جرخاف ور >أ ىلع هيباصأ ك رح مث مهرمأ ٍِ مساق

 : أدب . مثقطني ه هللأ اعهناك ضعبا 4كم 1 مالم تح توصب ع َِك رخال أمم يأ كلو

 5 ا تطلاشن نخل لعاهادح |اهيدس أهيم قدصب لمد نا 1 هدم عش و 0 01 35 ءقهز 5 ثلاب

 ا قاس نامدحا نافذو نوصم لع وا سف نودم نس هيلع عبأ ل ادب مل 7 5 هلعشام هن وصب

 ا 2 اقدح -_- 00 نوفذموقا ت تاو ىدتع 0 طغأ ناك ى 1-0 77 ع 6 2
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 . اهردصيف اهائنع ةي_ث# ءاحف جرخف ءاعدلاو هيلع ءانألا تاوصالا تاءف هل هباال باش تدبلا ىف

 يفهم 2 0 ر>و اماقلا كعم 0 ترف ادوع اطال نم جرخءةساف 3 طوخ امف

 أ يساجم نم «ىنف>ّسأ يتح ىنب رطاف !هباع ينغوطق اه .أر ةئ يق نسح أيه اذاو ةمكلا برو تقطف ءذب
 اها كار كاعد اهفرعأ تسساف ةيادلا هذه ام او تنأ يبأ ؛ تاقو هيدبب نيب تساحف تدنوف

 هما ىذلاف تاق ريزلا كك ىلا 5 اف يعاو تن أ يباب ت تاقف طب ربلا اذه لاذ اميرقالا تقل

 ا ملابو الث طب ريلابوايناث' كب و الوا للاب تنم [تاقف ملا لاق ىلعالاف تلق ثاثما لاق ثااثلاف تلق ىنثملا لاق ٠
 100 رعتسل كلذ دعب ناك من هجم نم بدع را لمحو طقس تح هللاو ىنأ كدعض؛ لاق 0

 3 زعلا دع نب دحأ ربا اذه نرخ ددقو هئم .نوكحضإو ه هديهرق هنا ركنا هب فرطيو ثردحلا

 5 للحي ةيواعم نب ديزي نب دلاخ نب 0 نع لولا د نب ىلع انثد> لاق يرهؤجلا

 0 اا ريضاح يف كار اع يبدا ديزي نب ميلا ىف عن هللا : دع انأ ثدح هل لاف يباررعا هانأف

 أ هيأ و ةمسأب هق رعي م نكت نايم ردا امو ةمساب يبا عالا مس مو كتريدجلا اذه نم 0 4

 0 ضهانر ءش هدأ (ينرك زا دعنا ىلعل باتك نم 0 ىلفوتلا هب ثدح يذلا هفرعإ

 ظ 0 ءام ضءب اممم رك ع م 5 بالك ينب نم دق 50 نه لحر ناك لاق

 ؛ الح رناوهنوملظي و هن وفخت:نولازيال اوناكو بالك ىن ينب يفهعض وع ماقأ و اهقلطف هتحوز نم لجرلا

 ؛ ايضغم ماقف فشكتف هرهظ ىلع هتقلا اهنكل هتمحازف اماع يبمكلا لبا تدروف ءاملا هلبا دو م ظ

 ع يا رصتاسم يمكلا يضغمو ءض وا د 3 نا ةدعابف ب ةعف ىب 0 ا نلاضفا

 /موقلا وم ىتلام يشف هن ريشع ىلا عج ر يح هلهأب لدتحاو هلبأ قاب نا ل ٍّ لدحرألا 0

 "رقع ىذثلا لجرلا لبإ اوقاف تلك 00007 قد ةمسااوكو و هل اوبضفف م_-مخرصتساو |

 اديك ١ رح كلذ 2 او راحت ف لا فال بكو ٍش تاو هب ريشَع عمجف 1 |[ ىدمو

 ةريوىح راو ىلتقلا لقدا نا ىلع اهودحلصاف هن ةيضقلا ف مهؤأم ماد يعاشت م مهمل رع را يداك

 ظ ىلا اوداعوا وحاطصاو كاذب اوضا رف ياكلل اهرقع يتلا لالا هيع رئاعلا ن ل 0 ٍْ

 ! 0 نب ضم يف لاف ةفلالا

 حاصنلا مضلاو لولا ءا 2 هد كحاب لكلط

 جايصلا الو ءاسملا ىتبااش”#* موي دعب امون رهدلا سمو

 حاوت اهب محابرلا نادبرا * يمانسل تدنع 1 لكذ

 رم ة رك نيعلا عومد # قح نزلا نوفا ىلع لطت

 جولطصا أس نياع رفللو د مغرو طيب ىد علل 0 هه

 جامعا ٍإ باقالو ةرهاسم »+ تلات دقق داقر || نيعالو

 حاتتفا اههحلص نكس امكو »+ بالك ير هاما لاق دقو



 مسد

 « دحم لاح م اودمو

 * ىثحل موقلا عمج نار ملا

 # أدرف نركب نح حدقلا ناو

 #* ام. اهب تضدق نا كناو

 « امم ناوذالا قرفت كاذك

 * بالكح ينب نودراطملا انأ
 # مرق ا مول يعاحلا انأ

 7 هيهدزبال ىذلا ثدالا نأ

 الا
 لها نك ف

 »* ترقأ له يف

 ا ذب ءا ا

 ماضل دساألا ىدنو
 حابم مهدحأو مرح ناو

 حارتقا هل نوكيال رصيف

 حادقلا اهدحاو تمسام تن

 حاستفا .لذلا يون: لذي

 نامل د اناناس اجل
 حابنلا 0 تايواعلا 0

 حارملا مه تفع وأ يبلع
 حال هي فق 1 يد تنعلا ن

 ارد لا ناودف كلا اوهر 7 3 يل 25 ار كيروت ن*و

 رايدىحاونب د تالاك ىنبو ريك ىنب نيب تناك ةعقو نا (هرعش هيف ىذلا بات وكلا اذه نم ت>ساو)

 مك د ديس ديز نب كلإم ىلا ن تألو ممن ىلإ و | رع 0 نت تنل تاكو م

 ءانغاايع نم ني ءامد فيدحو نبك ناي يئانأ مك لاقو مهداحن انما عنش را رايدن دع 0

 الف ءامدلا امأف انعأ ةلاه تك نا انواع حلص ىف مث ما ممل ْناف ةوخاو لغا انل معو متو

 كلذ ف ةمول نب ضهان لاف اق مف 6 انل

 دز كَ لاما هللا مالاس

 عل قا دص مر انس

 مر: ينب يحو انكلو

 امالللا ىدها ام ريو كرلع *

 امال_هلا انيف .اولحمتست الف *

 اماللس ادبأ يول ١ ماع

 اا را و سلا فا دس وال الفنا انك" ناو

 اماثلا 0 لوهملا نط داقو * عادصل ااذحيصل م ظعلاض.هو

 اماركلاوججاح+لابيشلاالو # انم درملا بايشلا ىش ناف

 اماحس مسهل فهنام ملا * مهمو ام حناوت حونو
 اما مهل نولهاللا يجري « اذه دعب حاص نوكي فيكف

 امالكلا ايف كلامل صو * ميت نم لئابقال لق الأ
 اماطفلا يندب هنا #0 « اره سار يباب اوديزف

 امادو مرصت هللا نعا * ًائيش ءادءالا ىلع اوقبنالو
 امامذلا يفوملا قاذهلا طهرو * ميك ىبح يف دجلا تدجو
 امامز مالا أولاز امو * ةاده اولازام موقلا موج

 امانس اهافواو ..اهبراتو * ميت نم .مدقملا سأرلا مه
 اماستبا هتءلطل يرن رغأ. ©. محن بآ محن باغام اذا

 لح دم الق



 يي 0
 هلل سب _- عب

 - اماتكاالو ءافخا ال هيلا © اهوبسناف ةموث نبال يذهف :
 اماغر مهنوأأ تلاز الف © رع وني. كاذل تمغو.ناو

 لاق احامصو ةمقلع هينباو باهش نب ثرحلا نب ةدتع ينب 0 ري-شب نب قلذهلا قاذهلاب ىنعي لاق

 ضهان مهل لاق بالك ترفاظ اءاف اريغ الو الك ادت مف نيشرفلا تلزتعا ادق نك ون كاك

 5 يل مالذخو # مهرادىأت ىلع امك يأ لهالأ

 تاثلا اناتك. يف "7 ةاددغ ف دايم و راع ام تنقل اع

 بدع نم ناش موي قامو اهدش * هل يرئال يملا اموب كلايف

 بلا نم ريع تلات ىذلاناكف *» ةيغر ريغ ىلا ريم تماقأ
 بضطاونينابا نمتادب عابس * اهدب ليازي ناطوأو سر

 نكي نع بكن و مض ىلع ميضإ * تعبان ريم يف تامقو انل

 تملا وثب الأب ءاناترحللاو 4 . الك نالبعنت نيف تيلعة كو

 بزح نءىنيدرلاالا نأ سيلو * اوبزحم ائيلع ًارط مه رت ملأ
 بةصالونادمال ن هانئادعال * يجولا ىلع داحلا ١ داتقلل اناو

 بصي ال نيحادعال بن فوخم © انحامر از ا جف يأ ينف

 نب ضان نب. ريزرغ ينئدح لاق نافه ا نثدح لاق بتاكلا دايز نب ةمادق نب نفعح ( اسر

 نب لالب نب ليقعنب ةرامت يحاه دق نشكلا 1 هل لاش ريك ىنب نه رعاش ناكلاق ينالكلا ة ةموت

 7 ضر ةرامعلاق ري ينب نيبو اننب برحلا تءقو املف ةدم امهننب رعشلا اضقانتو انامز ريرج

 لاقف مهنيتناك يتلا برحلا هذهىف ريك ىنب يلعةعيبر ىنبا ابالكو
 يره تاذ تار طا واع هوغو اه عرج ةيعرر 1 كتل

 ريرج لوق سمالاب ايذكو * ايكف قدزرفلا لوق امقدصو
 ريصت ثيح طارنالا عم | وريصُم * انقلاب ليلا اعذقت ' اعنا ناف

 روغتو مب راب أ ددعاتس # , ةمرطه ريسع ايغب م

 اولتقف تادراو نط لاقي تابضه يفمهو اريمت اون ولاوح رمشلا اذه اهانأ نيخ تالك تاجرا
 هل وق نع ةرامع سمح ةموث نب 0 لاَقف اوفرصنام اريت اوحطفو اوحاتحاو

 اوبارا هبواث مهلغسشيا * رع يف ةرامع انطضح

 باصملا ةبرقملا راح مط * اناو انز> انا محزيو

 باهت تناك يتلا امتوزنب * انعقو له اري انع اولس

 باررلاو ةيضو دعس مط
 بائشلاو انم بيشلا اهملع

 »* تناَدَو ديس يل عضخ لأ

 * مهلع امش اهركن نحو

 بالا انف نيعاقلا ل د عسير يفب ا نع ائنغر

 تاّقغلا هنآ ل امك ا مهانحبص »#



 اول اع ولا ا ا ب لا
 / + مر ىلا لاب 5

 ١م#*(

 بارحلاو هق ذر حولت * يود يذل هاوصلا نم شجحا

 با.ىصصنأ مْ ا راو * 5 لح نيح لعشاف

 دما هلا نم مق“ هيو * يد ا :لا ثعشاب مهاندعص

 تاكلاو ةليلخلا' ت ايمن #

 تس وص
 راحو قدح نيب 0 ثلا د” رايدموسر نملسلا 7 تقرع

 -+> دزطا فويس كيش 2

 1 او 0 نيدكرلا عفادع 3 اهو 0 1 ١ ماكو

 راحل ان 2 ةل_هاح ءايمع د امدح وف | لع نع ١ اشو

 راددالاو لا اقالا دو" دم نحاد مهدأ نع ىنيعناكف

 : ىاشطا لاقو قحسا نع ع زصتلا رج ِق رولا قالطاب 5 0 ال ءانغلاو يدعسلا لضعللر هشلا

 لمهر تف 0 طوخ تن نانعلو لوأ ليش مهاربأل هب هق

 م6 هبسن و لبخلا رامخا الجم

 ه.ساو رمعوبأو بيج نبالاقوةعيبرنب بمكهمسابأدنبا لاقوةءيبرن. عيبرلاهمسا لكلا نبا لاق |[

 ةانمديز نإ دانك ننف وع نب عد رقنةقانلا فن آن .(؟)لابقنبف وعن ةعمبرنبكلام زب ةعمر

 هلْوَدِب قدزرفلا ينع هاياو ديزيابأ ينك و مالسالاو ةياهابللا يمرضخع نم ل ىعاش ممت نبا
 كلور>وحورمتا يذو ديزي وباو * اوضم ذا غباوالل دئاصقلابهو

 ةسماخلا ةقرطلايفهلمجف مالس نب هركذو لين اديزب وبأو ةئطخلا لورحوسدقلا ٌؤرما حورقلا وذ
 ” ردع نيلقما نهوهو ليقم نب مو رفعي نب دوسالاو رعر نإ نتادح» هنرقو ءارعشلا كوخ نك .

 20 هللا يذر ناحل اربع ةقالاس يف 0 هيسحأو يك مالسالاو ةياهاجلا يف

 رم هرب غلب قحأديدش اعز> هيلع عزل ر 00 يف ةفوكلا يلإ رحاهف نإأ هل ناكو ا

 0 2 نءيجءدالاى | نبا رلا دغ انمد>لاقدي رد نب نسمحلانب دبش ( قرشا () هياع

 'ىدنساا للا نب ناش رحاه لاق يبا عالا نإ نع ذامدزاسغ قا ا آلا دم نب مشاه هب

 فعضو نر نق اكو اديدش اع 0 هءاع عرش سس رفلا ب شط صاقو نأ دعس عم جرخو

 ْ هعدبلةضرعق هلام 0 ريالا اغيب نا داكف هئعريضلا كلع مْ هدقتفاف هبا ىلإ رقتفاف

 | 0 م أ انأ لاقو 1 رذو الام ءااخعأاو 53 ةذوه نب ةمقلع همنف ًانينض هب ناكو هئياب قحلايو

 ا طعأ ام تقفنتسا يأ نإو كموق ىف د تّلأو كلام ثءتغ لمف ناف كن در يف رمع نينمؤملا

 )١( ريغ ل. ا هل لاَش نم ءارعشلا يفو الخ هليذح نم لوعفم مسا ةددشملا ءايلا حتشب لبخملا 1

 يضذرلا دهاوش حوش ن :م هأ ليخملا بمكو ىلا غلا لاو مقئهزلا ليحملا مهو هنالع اذه

 نا يو انه طلغ . ءايلافمال اهدعب ةيقوق ةانم٠ أاهدعب فاقلا م لاك نإ ىدادغلا لاقو (؟)



 هلوق هدشن 1 هنبا ىلعهع ز> ول. لا ريخ هر اف هيلع هللاناوذر ل كالا كلبا تفاخو هب

 بيحو قا رفلا فوذ نم ىلقل # ةلئ لك قف ناسش ينكلي .

 نيح قوقاو ايف كعخ « 1 لك نإ كارما 0
 ترا نول قار "كتؤرر ه .ىرما وانت اهايظن كدع
 نوط رول ؟1ذ111 فود ا مهدحب شويا ينأت نأ فادح

 بيحم حالا ىكاش يتف هيلع * ماس نع والا الا الو
 بول تالكلا ةازذأ نزورد م

 بطر بابقلا هام نم كدسعو ا :ايواذ عويلا حض: ىسغدكب نإق

 بيد لاجرلا ىف فذ يعش ©

 اع اك نا يضضص رولا .دنح نودودب

 تعبان بوطخ يرهظ تن> يلاف

 نب راوقو ندم اعل ستيعلا راق ىلا ميريام كلك انا
 بوخحمو ىنتىراف اذإ قعءت * ىنقعي نل نا نابش يتريتخو

 بيسح كيلع اموي اب موه # و كربق ىهدلا ناخدي الف

 سف هلقرو ٍى تايبالا هذه باطلا نإ 0 نشنأ املف لاق» 0 نع هللا سيسح هلوش يف

 لإ هدرو نادش معأ لع با ىلا درو املف هسا ىلع هدربو لد 4ا نب ناءيش لفه نا هن دعس 7

 قوقعو هءايصع يفك ريخالو رمي نم ةمنع اهنا هللاةذ داهطا ىنه 0 لاقو هنع ءاضغالا هلأسف ناش نيب عم ا” "طبعا "علا

 ىرصضوخاو دام نسا دب عن 1 ا ةيواخلاو تام ق>ةدنع لزب موهيلا فرصن اف كبش

 ةنعر نحل لوَش أ لازب اللف ها إ ىعرب نك ل ناسش نا ةمش نب نمح ايدج الاقأ

 لالا دوار ىنوخ يعن |نغو هابأ قرافمل كلبإ ةيعر نم هللا ىنحارأ لوقف ف ءاي كلبإ
 هلة ايف دازؤ تابالا هووأ رك دف وا كنتم حتف دهشو

 : بونح يملا ناعذم يطيرلا نما ينير فوس لاق يعرت تاق اذا '

 نمر هلع قا ذم رغد وعدم تدل هلرامملا نيا انثدح لاق ةايزنب باتع ءانثدحو ديزويأ لاق

 رعيجلاو ةضقلا كو || ىلا قير قلطنا لاق هنكلو لخملا ى ناش لق مو و

 لبخملا بطخ لاق بيبح نبا نع هللا دربع يم ينادح لاق يديزبلا املا ندحن (انريشلا
 نم م اه> وزو هلقع يف ناك 'ىثا هدرو اهاثا هعنش م ةداخ هتحأ ردب نب ناقربزلا ىلا يدعسلا

 كاقن لش ينب نم ا١ل>ر لتقف 00 يب ن* سي .ةلادرع نبةيم نبكلام ةللاقي فوعن مسج يفبأ

 راح امنف ربخ 7 مو دقفف نما ع و الابتغا لش قب باح .لدنح نب ةبارعو سالحلاهل:

 كلذو لح رلا هلدةب الازه دش طاغ ذأ ثدح ةلبل سالما لتاق نسق دبع ن :.م ىذلا ناقر نا

 امدقربكتاف لكم نب رباح نو ةرمض نب ورح دنع لارزه قاف ناك 7 ىلا 0 جورت نآ لق!
 لازهعجرو ءالتةنيح هابرضف ورم دبعووه هروتعامت تويبلانع هجرخاف سالملا لتاقلازهأ

 كوتا نا نياقلاب ءارما حلاق نوع دراطعينب هلا ود ىلا الع او ورم دبعبرضو يحلاهلا |

 ىلع لرقم أل عا ..ف : يورج هع نا ناحل َ
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 راذتعا اهف مهلسنل سيلف * بمكنبف وع اهيزذ لاجم

 لاقف ليخملا ءاغو هب ريعو هلع بيع 0 هلتق دعب الازه ةديلخ هتحا ناقربزاا جوز املف لاق

 .. هلهاحم و هكون ودعت شالا لع. « مئادل ناقربزلا نا كرل

 هلتاق كنا بيغلارهظب تمحز © امدعبةديلخ الا زهتحكنأأ

 هلجانخاسلا عسوأب اهإق قدم « اهنا كك وهز ةتحكناف

 هلصافم لب زن نامربش يدب .# كرا احو شارفلا قوف اهمعالب

 كيذل عمت ة>او امهملع سانلا عمت :حاو ةاحاهال اهأو يي ناقرإ زااو ليخملا نيب ءاحبلا سو لاق

 هبديصق هذدشن 7 ليخملا ًادتباف افدودأ ناقريزلا ناكو مولا تاذ

 يلاص>ريراوذدر كب واهافتب نإ ىاسا نافرزاا نا هنا ءنأ

 هنأ لاو ربرخلاب اءهبشو امه هيشق نامظع نايدت هل ناكف اندنم ناك هنال رب زا اذءاماعاو لاق

 لاق ةيلهاملا يفنبا لبخممل نكي مو هتنباو هتخأب هريع اما

 لاعفو ددوس مركاالىدأ # انيأ معا ينرخافي الفأ

 كأنق نإ ةعمر دا وحلا ىلاو د ىصخلا طرتشمناكردب كوباو

 قرش امأ 0 عطقنا 7 ” ينأو يمخلا ظا ناك ردب كاوبأو لاق تدم || اذه دعا أملف

 لاقف نيبو م 37 نأ لق ناقرب زلا هقبفيأو هلوق دعب هويدا دنريام سائلا لعاق سفن عاطقن :اوأ

 دقواوقرفو هلوقنما كو ناقرب زاا هاغف ةعنصىف اكرتشا دق اناخ.ش ناكنا كاذ يفامو تقدد

 "ناك لاق فيح ن نأ نع هلأ غيب همك نع ىدحع يناد لاف ىديزبلا ( انربخأ ) هلوق للخملاب عطقنا

 ةواز ْر هللا ينءراص هل لاَمِف فوعنب ءايلع ىنب نود لحر ءاناقا هش وج طيلإ ليصبملا ن ١ ةرارز

 باغوةرأ رز 0 دعا نايت 4 00 0 اع 3 هر بذددف 00 ا . يلا

 هج 1 لاق 1 ةقان ل 4كيي ببوح 00 0 ماكو ا ةيدلا هنا

 ١ ضيفب نم اريخ نائدللا ىلع *« مع نبا ىتأأال كيبأ رءمل
 ضار ما سمهاالاب تئحام اذا هن ارم نعاو 3 هالله لقا

 يو رعب راعضا|ذ اهي * سنع انحو ةلح ىلا 5

 ضوضعءلابرآابىادب فكو »* امر> ىلع يف فَ هه ادغغ

 سي 0ك ةيطاخلملا كلاس 0 2 د وأ نليدلا دل_س دقق

 ناك داعموق اياقب نم لجر ضيب نب |ناف ضب نبأ ةيطاخملادساك هلوق اماو صاعنب غيب درحوبأ

 ناجقلو 'رجاتلاداعو نيتأسوةئس هراجأف مولعم رج ايةنسلكىف هنراحم هلرجم ذاعنب نامقلناكو ارجات
 ظ هلامو هبي ىلع نامقل فان ةافولا رحاتلا ترض: مث هرفس يف نامقلو مهمف .لزنف هموق يلاف باغ

 أ هوعضو هيون ىف يلق هلاماولءجاف ىلام ىلع ٍيتوع ع اذا هاشخا يناو مكيلا راش نايفل نا مط لاقف



 كفك نات وجر ها دعا ناو .هوهاو هلا هوعقداأف هود وم 4ع ءاعرم :ةأو 2 ناف مكيلا هه 1 قف

 قار اعأ(١١ ضرس نادس لاو ةقإ رط ىلع 44 أوعضو دقو نامقل مهانأو 00 تامو ءانأ هللا

 3 ةماشن لاَقن ءأ ردا كلذ تب 0ك ذ دقو هقدح د 1 فرصناو التم اهاسرأف

 اليدسلا نيكلاسلا لع دسف # هب مهافو ضيب نا توك

 اهواقف ةيدلا اولقاو هتفلا اوسفاوت الف طخ لق اذهااولاقو مالا يف ةستملا تقصو ل ١
 كلذي رحش لئخملا نت .ةراوز لاقت اوفرصنار

 ايلغ دقف ءاياع نب مطح اما #* اقلط ىرجح نأ ا سلاخملالاق

 أبمع ةيمر 00 هيلا 6 #2 قخحح ىلع دوماح تمر ينا 'ٍ

 اهلا قتيال هناتع>؟ ةاَم * احرفتم- شانلا قش ىلا ايل 0

 ا رخاوءوسلاعامستناك ت افا ناو تنقل نا الي 3 ىنترواف

 مك رت 1 ا نقلا بهو نب ريشتنلا هيلع راغأف ريشق ين راج مزاسوو 307

 تيوس 0 ناو ةقان اهريخ ند ىلإ | نضرتعاو تر قأ هل لاق هلأس || ملق ليخملا ىلا يهنأ يد

 لخخملا لاففىلب | لل لاَقو كلبا ُق كل

 رهاطن تسل واضيحةضحا رك * ؟ مزاحينب حاقل نها ريف نا ٠

 رفاوتلاب ومكمرا يضرغ ىدل « اودعتيو ىلهايلا اهنك اي الف

 - اشو رفح نه ءابأ كاف « عاج ةردضل ار د

 كلذ لع دعما لاقف ليق ةعنب ةحاف> نب ةيواعمن نزح مولع اهدرف هلبابا وعس ل.خملالوق موغلب املف

 رسعأ لب اب ركلاو 7-0 و د 3 ١ انقلاب نزح ا ذا

 1 د 5 5 575 ' 57 5 2 اليف وفحر فدع وم كانا سيفا

 5-15 نيا وما نوح رايتاؤم هي كن نين نع ل اا يع ويم 8 73

 رو قر ملا تدب ريج 3 #2 .ارماعةجافذ تراحدقل يرمعل

 رذعأ .طلا ىلع كارو كارل * اصقشم يدامعلا يط.تواكناو

 لاق يعمصالا انثدح لاق يئايرلا انثدح لاق ىعازألا دمحم نب مشاه ( انربخأ ١٠ةوشرلا نك يار

 3 هريصل فعضو فا ام دعب ردب نب ناقريزلا حا ردبب تذب ةدياخ يدعسلا لدخملا ص

 تنانمو لاقفامب لفتحاف ديزي ابأ ايا 00 1 ىلا هل ت تلاقو ةديلو هل تيهوو هتمر 0 هّتبرقو

 املاط كرعشب تكتم نم ضع انأ تلاق تاس كلو ىلب لاق كيلعال تلاق كركشأو كف ىعأ تح

 لاقمت كيلارذتعاو كلفتساو لد>و نع هللا رفغتسا يناف كننم هان اوماو لاقف ردب تنب ةدياخ نأ

 و اهدعب يشن 7-5 #3 ين (7)ةديا> يفىماح لضدقل

 ةلض يورو (0) يناديم ها ءانلا نيتك ضي نباىوريو )١(

 (رسع لاا لالا



065 1 
 9 ةييييت بنش حا

 كو ايسطاو أب اعتنرجو . * ال 3 6 قاف *

 00 هلق ديو ةذوه نأ ةمقاع اه 2 راما للاخ رو 1 ءانغلا امذ يتلا ةديصقلاو

 لوش و هلام نم هل هبهو امو

 راربالا براشع وماقسو * ةرضن يوقةارسهلالا يزحف

 راثل مهاخا نو_لسال * مه>ا راثع اوفاخ اذا م وق

 راصبالا فلاتم ىلع ىشحي * يمسذا ةذوهنب ةمقلع لاثما

 راكب الاو لزنلا ضاخملاب ىل # اودفارتو اونسحاو ىلعاونلا

 راحرهلا نءاهرجاتح اقرش # اهنويا تائب اهعبتي لوشلاو

 ىمم ينادح لاق يديزملا سايعلا نب د#مم انريخاو همع نع ء نحر لادبع ن ل كبر نا (انرتسأ)

 احصل
 0 :حااوإ !او طيقل نعيرمعلا ان دك لاق يار ا ع لاق 1 8007 تليد بان ع هللا كب مع

 ظ دعو 5 سا 3 لق مهالا نب ورعو بيطلا نب ةديعو 0 ليخملاو رودبب نب 0

 | لاق نوكأ :ةنووشراوساجو ريعدب ارمح اورتثاو اروزج اورحنف سو هيلغهللا يلص ىلا ثعبم
 ا علطف مهماع 0ص نو لوا ىلا اوكا دف ان رطعل مهراعشأ درع نم اولاط اهوقانأو مهضعب

 مماعلدف مع ناس . عولا ينبأ نم لح مهءاجف يديزيلا لاقو يدسالا راذح. نب ةعبر مهلع

 فاخأ لاق 5000 10 هل اولاقو ١ لا تاووأر املف نو رش سولحم هو داو نطب اولز دقو

 ناقربز اي تل امآو يوطتو رمد ةشع دور هرعشف ورمءاما لاقف كلذ نم واما اويضغت نأ

 هل لاق هرب يف طرقا لاقو كلذ ريغب هطلخو امياطأ نم دحاف ترحدق ار وزج يأ ل

 تناامأو هب عفتنيف امي كرت مو لك وذ ة جضن ]حلك كرمشن ار 1 راد ندعو

 1 محا هداك كتف ةدعا تأ اماوداشم نم ىلع اهمتليب هللا ران نس بهش كرعشف لبخماي

 ل ب ]بح

 سناك يف نت د بتاج 3 كر نع م ) ل ( ىث هذ طق 0

 0 ىل ىم ٌَك لاقف كل تريعس ثتئش ناو 5 5 | ىف ةقان ريخ 000 يش نأ هل لاقف

 لاق مت هموق ىدان ىلع فقوذ لخملا جر

 رذنم نب ةنراح نب ناسح نب حور ىلا اودأ

 ردا ام اهعورمضض ناك ةافدم ءاموك

 رف *ٌصفلا نيالا ض د حعسلا ريل نما يبات

 لاقو هلبا ةدعب هوطعأ تح > نيلحر نم هقانااو نيتقانلاو ةقانلا ممل هل اوعمدت ةمعنو عأ اولاقف

 ةيض يف ند لدحر ناك ةياورلا هذهيف تايد نا

 ©«9 وص

 :بوذك ءاحبلاو الع تبذك * يننا هللا رفغتسمل اودهشأو * يورو )١(



00 

 يش .خيشأا يف صلو تدششملا كالعىلبل نع لس

 بيقر نودع ند 8 اعو #2 كا ذا اي ا

 بورع م ناحوا 2 * ندء دموي ىف سءشلاعولاطب :

 برر ةادغلا ءاديوسلا #* ىلها نع نأو ع نأ

 نبال ءانغلاو ير١ كا كيه معلا ين طخ ه رعش عماج 2 كلذ 0 ىجقُ *|| ا نب نال َك رغما

 يف هر ذ نحل اما 1 يكملا ىحي نع يلع وب لوأ بقت ف.هخ ىنئاطلا روزرز

 هسا مو هباتك |

 ايش 0 00000 ا

 نينا دينو 1 ا 1 ا لااا هس م 9 و

 7 هتسلو .نالبغ ا /--

 ري ل ا 15 م لا نا 2 - دكا 3 2 7 تو ف ل ل ل ا 3

 كار 2 ومو يلا نإ فوع نإ دعس نإ ورم نب بعك نب كلام ن تدعم لإ ةماس نب ناللغ"'

: 

 كدا دنوش بة سي 2 حارسا _ شياو

 م اف مالسالا كرد مشا كمع نإ 1 كا ىدف نب فاثم دنعنب سحش دبع تذب ةغيبس أ

 تيتا يع نا يف وم

 ناليعو يح هول و نوع نوءاطيف ا !نتامو رحاهو هلق صاع 6-5 0000 و فئطلا'

 ا ب ردعل تت ل ب لاق قل ناليغ ع تنب ةيداب 4: 3 9 لوخفلايف فو رعع نس م لقم ضاق

 به نأ 2 هيلع هللأ ىلص هل هللأ 1 لف فئاطلا مكيلع هللا حقنإ ةماس هتحال وأ نيم هاوملا م :

 ناو تدم تساخ ات تن ءافم هه 0 ءالج عومش ءالك اهم نالمغتنب ةيدا كلا

 لاق ٠ نمد لاق مف نال عو٠ ءوفكل ا ءانالاك اهيذشن ند و ناع 500 عبرأ لش 0 تملكتا

 لإ ماظع نعبر ملا ه لجرا ىلع نأ رقلا اذه لزنأ الول لاو و0002 000١ قس ن“

 1 ا مع هل 00 صاعلا 3 تدب كا ا كا نال.غ 0 لاف 0 9-5 يلكلا تأ

 هقرسدف هل 850 نال م ناك نزاخ 5 هريخ هغأد أملق 0 و 4 طع هللأ ىلص ى 1 ل 1 نا

 هاكشو ناليغ لد ايلف ب عوهلامو ارا هنأ نأ ناليغ ربخأوهتقدف ه4.صدح نم هدر دار

 ةمأ تءاج كلذ عاش املف هل لبق ام اع هناا , هلرك_ذيا و هلأ را ًارامع هربخ غلب وسانلا ىلا |

 ينعاتش تلاق تكدام لاق كلام ىلع كتللد نإ كذع 1 عا هل تلاقف ناليغ ا فق ضع

 7 ائهه رفتحا دق انالف كدبع تيار ىباتلاقف اهعم جرش يعم جراف ت 0 كل كلذلاق ينقتعتو |

 رفتحاقلاملا ا و أ اموتاض مولاي هدهف و هيعاربو ذاكرا ال هن 2ك سَ نئدو اذكو 5

 هللاو لاف ًارامع هنأ عل ىد >ح سان ايف ريدا عاشو ارتع -عأو ةمالا عاتب 0 هذخ اهلا 0 0

 1 ؛ 1 ا

 ممل ممم سس

 5 1 ١

 لكا وم ريغ فرسلاب هتمم «# هلوقي دعم نم يخش ريغ ولو

 قئاوق- نرددتي يف هزت « يزن ىلا هامل واس



 (؛4)
 3 سساسس سسس هسسسساس سسسس سسسساسسسا

 ناليغلاقف ةنهد اخا نانس نب رباح مهديس لةقوهو ثياثب موي ةءونش بحاص وهو ذئموي فيم“

 ري 0
 ناسرفلا سراف ىستواحس * ناتطا اهعمدب دوج ينيع ظ

 ناعطو ةبوهيم ةدش نع #*# تمحدأا ا ليخال نم ماعاي

 ناف ىح كو عولضلانيب ة#* [زماع ينمتا١> عيطتساول '

 ناءطوفقاوت مويىللخال * ارماع ةءازكلا اذ ب نيعاي

 نائس نبرباح ةنعطو هنم * للعم ةدش تاثلثتب هلو

/ 

 نادابلل سرفلا ريمي امم * مدخمةديدحلاىفاص هنأكف

 اهاعريلبإ هل تناكو ةلهاب نمراج ةءاسن:نالبغا ناكلاق ( يركسلا ديمسيبأ باتك ن 1

 بّعم نب رماع نب دوعسم نب ليقع ينال طر ىلا اهضعب يطمختف ناليغ 0 عم لب ,الا يي هيعار

 ش ليقعيلال لاقف ناليغ ىلا كلذ يلهابلا اكشف هب فختساو يعارلا ليقع وأ هرم

 اماطت الا نمطلاب هردص يبأ #8 ةبارق يذ“يرد ءاىارو نعال

 ايات عامان ينأ هكوأ * امتا ةوادملاال 0 كنتي

 اعاقملا ىمكلا ىقال ذا هيي * هحالس لئمءرملا نباذاو

 اديط ءكدتع قلالي ناو: + داع كناك ىلؤملا نك نأف

 اعحأ تفلستام ماعأ كدحو * دعت ناف راخداو ديعو اذهف

 0000001 تو ةكنوز هتلم راقت تركو نالغ نأ ل لاق ( هباتك نم تخينو /
 امفلاقف اهقالخا

١ 
51 

 ء

 طم
1 
/ 

7 
4 
 م

ْ 
3 

- 
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 ل

 قالطب امدح دلو ءاذس »*# ةريرغ ءاسنلا ىف كالثم براي

 قالخو يرمثع ل. ين١ * اهرغو عولضلا تامردت م

 اوراس مث مهفالحاو موش نم ءرثك انو أوعج ةعسر نإ رءاعيبب كَ ) ةناتك نو تّححاسلو (

 أودحتسا رماعينب ريسم افيقث 0 املف فرةثل افالحا ةيواعم نب رصن ون تناكو فئاطلاب فيق'ىلا

 مهلتاقو' مه وقلق ب تدع نب ا ا ناليغ ذكمون مىلعو نهماع:ىب : ىلا تف 0 رمد يب

 ا 1 فيقلا مولع ترهظو موعم ناك ٠ نهو ةعمر نب رهأع وب تم :ماف اديدش الاتو تالا

 2 7 ىف ا ا ف ناليغ لاقف لتقلا مف

 اناضلا ا 8 »* محابس ل فو نيلئاقل

 1 2 مرورا 3 ٍَ ب أر مل فو نيل 1



 نا
000 

 (:ه)

 ناك نم: نيسملاب ؟ يري تح * هتم مولظملا رطخلا عنجال
 - ملأ ب فئاطلاب افق ُْث زغو نع نماعومج 8 .تءمح لاق (ةباتك نم كخسو)

 اع ند م مهم ةدع 00 ةعم اه هلم مم لتقو مهم زوف د الاتو مولتاقف فش ف ا

 كلذ يف ل لاقو

 انيرخش موق ءالب يأ

 انع- رادل  كوحم ت
 «# انربخ مثهح تخااب الأ

 اجو دقو دامقلا يف عباضت »+ أعيمج هيما ىسه 0

 انوظلا انققتحو مهنعأب. * انيلا مكمااوط ترظن دقو

 اثنباو-  ةلوسلا  نوكي « اعوررادلا امان لك

 انيلاطلا لاس ؛تئنأ لهف * انومتلطن ملح مج
 ديعنرلا دغ ونأ يف :دح لاق يعاشلا دعس نب دمع ينرخأ لاق عكو فلخ نب دمحم لنريخأ)

3 
2 

3 
3 

4 

0 
1 

ْ : 
 ع
3 
 ةل نب نالبغ 2 ىدشنأف ا ناماس فأ ن ١ ناسك عم بحر 3 لاق ىنقثلا ور نب هللا 3

 هل قدشنأف فئاطلا ديرب وهو فاطلاب ممن ةلبالا ع نع انردص 0 يندقنأام

 مج يذ باجي ىرشلو فاطلا كناذ تَقوأ ةللو

 مجالاو لحنا ناب دعا رولاف 0 طقلاف ردو اف

 مدع :ةمريغ ضرالا نمودا : » وأ مدقملاطساولا قن

 اعاا لفاوت وسو تافالا نا دام هلا سنعلا صا

 فوعنب نمر لا دبع نب رمح نب ديخأ دس لادم ينأ نب هللا دبع انثدحلاق ىم 2

 ناكو ةافولا ةماس ن نب ناليغ ترضح امل لاق هيبأ ن يغدو ١ ينأ نب زيزعلا دبع قدر ينئدحاللا

 مكتاهم «ًاتدحاوم ككاو 4 دخ تنسحأ دق ينبأي لاق ءاهاطاىف' ترعلا ءاس ن* ارشعن ىصحأ دق

 لكب مكيلع وم رك || جراعمأم او 0 نعل ابوس ع م م اذغو مر نم موذغام ريح أولاز“ نا نأف

 ْنأِف ةلطر || ةريصقلاو ؟اياو 1 دخوا عيل تبر د هئرز ءاضسب 3 ةنكر ة 4 كم ءاكمر

 لوش ًاغنأ 3 * لطر || ريصقلا ى هدب حس نَء لضاشإ 1 يلا 1 نع لتاش نا ىلا لاح 7 ضف

 تيب زق اينازقا 0 »+ اهلعف قوت دق موفور >8

 تمسح ةاهم وق ن و مامحو 23 يتايسو كار املأ ت تك :

 يرسدك ىلا دفو دق ىفة كا ةملسو نالايغناك لاق يفار ؟لا كن دي ا 0 (ينريخأ)
 نئاغلاو ارتي قح ضيرملاو ركب ىحب ريغصلا لاق كيلا بأ كدلو يأ ناليغ موب تاذ هل لاقف || ظ
 كؤاذغو لقعلا اذه كل نكن نأ تحت دق لاق ربلا زبخ لاق كؤاذغام هل لاق م مدش يح :

 01 يال د ا ل و وو مص جس يس و جس ل 23 ا تس كح تت 6 1 تسمم جس سس سمج.
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 ةعامج يف برح نب نايفس وبأ جرخ لاق ىنأ ىثدح ميطا 0 مو و ةياورلا هذه نم منأ

 نكلورحتم انل هدالب تسيلو هيلع مودقلا يف انل نذأ, مر رابج كلله ىلع انمودقام رطخ ىلعل اذه

 ةماس نب ناليغ لاقف حيرلا فصن هلف متع نأو همد ن 2 نحنق بيصأ ناف ريما 53 3

 لوقو رحشلا عورف برضيو هفوط) لءحف ىداولا ل اهلانأف اذا قروعَد

 قيلت هل نسا ىلا روصألا" يع 8 ترشخ ذا نال ونا ارك وأو

 قفشلاو سفنلالوهو 003 * اعم ناعمجم يهرو بعر لاقل

 00-_ ا ةوسا وأ نك 0 لم 0 - |

 هل لق لاف يفذا ريغل ىدالب كل تكلملا كل وع هل لاقو نامح رتلا 4. ملا جر ص بهذ ند

 نافاهع 0 ل 00 ل اعاو هلو ند كا 06-0 كتر 1 الو كل ة وادع لع ن م. ا

 هناق لاق امددو كلذ ْق 00 : مل ناو أمد كه دعرل امعب ف 3ك اهدرت مل ناو كل يم ا

 ع ءاجحومصلا ل ىلع مدع ش0 200 كالعال الاللحا هنأ هب وود واع ل 0 ينل ثنح أ :

 يأَر | ل اماف هت عضو هقف رع هل ل لعتام يرش نست ةساف لاقل اماظعا تدحعسف كالملا

 ىلع هبروبص قبح ع نكي ل كلما راو ءاغتوأر 4 ا 1 يح و 20 دق لاق اه اع ساحل هدم

 الا ليعفلاو لوقلا ان نع كلدو ىلع 00 ف هز نك لا بوؤ قى فاعلا رد

 ند هعم ثءاو 3 1 ع فا ل را || هم يرشا 6 ” رهلاو نيالا ن ا ريلا ن م لقعلا اذه

 ناليغ هيلع عزجحف 0 ا ة ةهءودب د 06 قع كلاك# 0 ىف هلا ةءاس نب نالبغ نب عفان دهشتسا لاق

 هس ري لاقو هؤاكب رثل كو

 يناشنت ةريع ينترتعا الا * ةعاس ضمغت ال ىنيبع لابام

 . ناود بورغلانم نهو انهو # اهعواط دنع ليللا موج را

 نارقالاىرذولعي سراف نع * تح راوفال نم اعفاناب

 يناسل دكع نيبو ةاهللا نيب * اعفان ينم تلمح تعطتّتساولف

 انريسم نم انآ مهل لاق نايفس وبأ مهعج انال* اوراساملف ةراح قار هلا نودن ريفي ة#و شيرق ند

 0 00 ع لؤخدف هل ندا 0 ا روسو 00 نيبو سسدلو

ش نامح رئاادل لاق 2 ددعسف . ىرمسك توص ع ذا ماكت 1
 تال دعاس مل كلا كال لوَ

 ا وتس حلاق

 كنلاانثعباعا هل لق نامح رئال لاقو 44 >7 لو يو ردع مك هلهحت ساق ها ىلع | معضوف كلا هروص ام | لع

نام رح 6-5 2 يل 2و اقم اهقح ناكن 47 املع انا ىلثم
 لع يعز 5 8 

 تح ضيرملاو ربك, يتح ريسلا لكيلا بجو أف لاق م.لاق دلو كلأهل لاقمت 20 نردحتساف

 لاق ربلا رح لاق كْواَذُع اق مف 1 ال ةاف>ح موق ن هه 50 مهمالكو داك لعق اذهف كاف

 هزالا يبأ نب ديزم ردع( قرار اع مطا لوأ ناكف تفئاطلاب معا لسن نم سصرفلا

 2 نع بعصم نب هللا دبع نع ع ىلصو ملا رع رم ىنادح لاق راك نأ رند :ءا انسدح لاق

 ادب نووي سوح لع ١

 0“ لا ا نوح: سو هت ح 0و



)47 
 : : ١ 3 اع 3 2

 ْ لواطت الف عفان ىلع هن“نضأف اهئاب ينع حمستال هللاو لاقف كلذيف بتومف هياع ءؤاكب رثكو لاق.
 ا قالو يونا تيفو ينأو عزا ىبو 1 ىلب لامتف هيف هل ليقف هلوق نم كلذ عطش نأ ديلا ْ

 : 1 كهشسوص 5 هن

 5 رقلاتال وعملا ءاكب لبقو د بداوذلا'حوت لبق يناللعالا

 بئارثلا قوف س هالاروشن لقد #3 لدتح و باو ققياو ل

 ينرام اهنم تديضقدقو 0 * 5 ا يوداعدلا 5 ناق

 ياش طا نع رصنلاب 6م هيدنل ءانغلاو يدر حال ل 1

 د5 هيل و ز> خخ را ا

 1 نبا جرقم نإ نامالس نب كللام نب: لهذ نب هللا دبع نب محال نب ل ثارلا نب فوع نب زجاح وه. ٍ

 8 موز ىل تفلح وهو:دزالا نب رعت ن كلام نب ناعذ_ م نب فوع ا كالام

 لوق, كلذ ىفو يءول نب بمك نإ ةرص نب ةظقي
 بينطاو فلخلا مرك شيرق يفو * ةلئاس نك اف اذا نامالس ي ْ :

 5207 موقلابرضل نوشءربال # اقنع قرا 0 عدأ ع -

 ا م آونل ةنسأ“ نم دالوأ # مهديدع ىوأ.ف ةريغملا ىعدب

 برعلا ل ئءابق ىلع نيريغملا كيلاصعلا دحأو هو ءازعشلا يرو وشم نم سبل لةم ىلهاح ىعاش وهو

 ”دح لاق ديردنب نسحلا نب دمت 0 ) ليلا هب قبب اود هياحر لع ودعي ناك نمو:
 يف

 1 8 ا فوع نب زدحاح هال لاق هنأ 231 د ب را نب فوع ن 2 3 نع ماشه ب سايعلا

 تاعحف نأ. ,ظىل فطصاو للا ينةزفتسا تاق 0 اق كودغ 5 يبا

 | ا او عسنا ي- قار افلا قارا 5 اهزواحما ا 0 ه4 هم 0 قار املأ نع ىدوعب 9

 26 7-8 ايطأ الا يناراح كلل 0 تا 1 لاق ودملا 8 3 كاراح لف هل لاق 2 |همقمسف 1س

 38 صاع ةعشأو شاندلو نم دزألا ند م نطل م و او لاق 42 22 لع دك ا 1 انودع اناف وقبل

 ِْ طخ كانك 304 ىناءشلا( ور# يبأ ةءاور د م زحاح را تدذعس ( دزالا 00 قرطا 0 هلاو>:

 موي يفةعصمص نب سماع نب لاله ينب ىلع مالا نب كثرطا' نيانتفوع راغا نق ىك ١ يبهرملا

 م لاله يفب نم امرص . ىنأ يح > قاطناف م ل ربتعأ يق > اولزنا هبال لاقت 9 جاد

 ١ أ نيب َِس 0 هيلط يف او ا 5 راهب وباريس ميلَع 50 املف هيف اوعمطيف علظيل ١ اناصع هسرف دب

 | مطب ولا ا 5-1 وب كاع 6 ولا 5 نامالس ىن 3 4 , اس أ ىلع م م مف هنف اوعيطو مدي

 0 0 3 مانغلا نم

 ا 0 تدش رجات 0 » مؤ 00 ه4ههىرهر

 8 ًامالك الك 7-1 نإ انم يعهسلا ةْنأ 0 ناو.



 امامر مكلابح تسمأ ولو 5 1 عال كنا
 نإ 2000 ؟ امك ر ادن نإ رود سمع متاوقلا ةجان

 مامثلا موةيض ماعط ناكو # يداح تربغأ اذا ينع 0

 2 | اماوت الفل مولام ىش 3 0 خالاةمصع انسلأ

 7  امالغلا ةناملا قب 0 © انما تبيض 8 ا

 رصن نب ناهد نب بعقد نب رشم نيرك 0 هللا ديعنب ثرحا نا مما حو هلو يف نع

 ناكو هموقل فاك درا يف ةسايرلا 0 2 ,رلا | ومنع اذا دزالا م نم ا ناك نارمهز و

 نوطعيو نيكيد مهم كوت 2ةهلأل نوذخاي 1 اوناكو ة .ه 2 دلب 0 1 ا مهو 525 راطغلا م 1 كام

 نب ةانم دمع نب 5 ٍكيدلانب 1 نإ مقف و وب مهزغف مولع تدحو اذا ةدحاو ة ةيد مهربع

 0 مانغلا ممم اوذخأو مقف ىنب اومزه» ىح مهوناغأف نامالس ين : « اوان ترفظف ةناثك

 مع وعو نامالس نب كلام نب لهذ ن' كلام 0 لع ناك 6 نر دخت نأ نات را داراف

 ]أ دوتنأ ردش كلاما كرتأ ثراا هل لاقف الثم اهلمراف ةودغ عبرلا كو تاهيع لاقو ز>اح ىنأ

 برعلا عمل "لعل موتغل ف ع || بمحلاو امعح ولو ينطعا لاّقذ كاذ نم عنمأ دزالا تاه.ه لاَقف

 كلذيف زجاح لاقف عبرلا هعنمو كا اهعلل نفقا كلام لاقف ينم كنا

 2 كلا ١ .كلاه 1و معرب * انا يدان نيعرالا ><

 .. لقايصلا اهتصلخا ضب ئافص 0 :صءوس نمو مكنم انعنمتس

 للا ايقلا | اهترج : دبا 2 0 هاذإ 0 2

 00 هءودصريو هيودع وب 2 1 راح

 يعمأسم مص لتتقلا ؟دابإ و ني مكفورو ؟داعرأ نه ينا

 عشاخ ريغ مه دج تدب فااىلع د قلالَد بت ريغ لبلد ينإو

 عزان نيعارذلا حويشم لك 53 «يحضلابدساجملان طكرب ضب ءاايرت

 0 عباصالاب وحي وحن نوريشت * كيال ابأال "يش يأ ىلع
 أ عج 4 تدجتتسا دقو بركيدعم نب و مهنو 0 ىف ىلع 2 كيراغا وزع 0 لاقو

 || مدقدزالا لااي زحاح حاصفهذشل ذفناف أ زحاحب ركي دعم نب م نعطف اولتتقاو اوقتلاف نامالس يف

 || لاقث 1و زدحاح ور# ةزعط 2 ل ع لاقف فرصن او ىلهأ تمجفو ايزاغ تح ر>لاقو و

 1 : وازألا  ةئاح دمزشم اه ةةفو نم ريعاص ربع

 راضكب رضيالتمسق أ دقو #« ينمد 0 ام ىلع زءف :

 لاةف ز>اح هباحاف

 اهديدع ريثك مايأب ءاوب * هناف يرقلا موي اورك ذنت نإ
 جحد

 ا ا 010 االا ةي ل !1:

0-0 

 86ه



 0110 سا ةااطق صن تاوم صلات م حم
 522222222220000 555555كككو

 اهدوش ءاسنلا انحف ا راه> »* انهاو ة 4 صم 0 انمأ نحت

 اهدودخر هد ليسا و كلام ين ١ ل 8 5 هلاو 55 لق ءأ رك موبو

 اهديرشوعدب نابط ينب ةأ هأ رمد درج كر نات يا وللا تاك ارالامويو

 اهدر و عابجتلاو وهمةموملع #* ةموثن : مول ىلا انححيص نو

 اهوا محءاف رطلا_ءاحىدل #١ ةباصعاتك رت دق مورش مونو

 اهدي راع الا كدلا ند نإ أميصي سعال افاح ترو 6

 هللا هذ هحأ نبا ريشب هعم ناكو 6-2 هب تظاخأ ذإ هناوزغ ضءب ىف زءاح امني ورمع 1 لاقو

 يفتناكو "اعف مهما انو او :ظف مو ىضكو اوضعو 0 ويرش ىد موعد لاق ريشا ام ريشا 5

 تلاقفدن وعش اوراطف زح - اا اب ت>اصؤ نم ... دارس 1 لات رظنف ةماش ز>اح قاس

 اف وع انعم ناؤ هودعاتم 0 ناد ال اولاقف هودعو ايفا مكيفك ا ٠ رحاس تناك مهم زوج م 5

 1 ماهنب نعالا نإ فوع هع وةحالاسم ْط ُت ردع سف 1 فك ا نكلو هلعم ودعل وهو

 توك حاسما راق قى ىحعم ل عزفلا]ب مغ نإ بص 2 كلامنببهاو نب 2 كيع نا

 ا خعضف دق هناق اف وع لتقاف مامذلا كال رح اداب اوامر ضغف نحو 4 اع مدش /ٍ مزاح مرأ

 هل نءا ريشإ سوو دحاَف ه4-ااس رسل 21 ا نأ نال ءريوؤ عطش فهي .هربل هس وف ُّق

 قيرطلا رسب 0 هك رف هّشرط قانيشل :>حاح د>وو مهاناففموقلا ن 5 رهو ترسكن ا اهف عزف ّ

 كلذىف لاقو احاف رق هنع ز>اح ٍلْرَف 7 و هب اهنو هدير يذلا

 بتئاثالاو افصلا نيب ع #* يتلاخو نأ 5 يدف

 بفارثلا مورا ف تشل قير ا معاكى نا ما وأ

 بحابلارانماوقالا يدل'ي 5 مواسو نا ايلا يب دغل مهف وب 0

 بذاك الاريغودعلا رص ن .كلو * ىلع قرم ف ا ريفف

 هك طرا وع رش وعو # هشنك- اال ا توم

 كدا كك رشنوكت تداكف * هكر الماح أ ريب تد>و

 نعام, ةرءض موف رعذ مكر صاع نب لاله ينيب دزالا نه جاحح موق زاتحا ورمع وأ لاقو

 أ لتقف لاله ىنب ىلع راغأو هموق نم ًامج عمل از 0 كلذ غابو هموقو وهمواتقف لاله يثب دبس
 لها نب ةرهض بطاخ كلذ يف لاقو مهم ى ىو موف

 لاثع مكلفت انوذح لهم أ « انامدب كانا لج يمك

 لاله 0 7 مويلاف *« أولت مقف نم تقل 5

 لافك الا ىلعةف د سم نيكس #2 م ءاسأ تي 00 ةشدقلو

 لايحدمعب ءاكدلا ىلعتتل # انئيبت 2 |برحلانإ رمضاي

 ١ امظع تام ها نورب وناكفري> هل فرعالو دعب ل هراقسضأ ضع يف زجاح جرخ ورم مال

 هنبر هن هتخا تلاقف لض 1

 ا ا



 ميملاو فد نيب كليف * ايح سبل مأ زجاح يحا
 0 ملكلا عيسلاةيشمردصيف * حرتءامن كير

 ا 'ء يرفارعك هنأ راغ عميدزالا ز :حاح ناك لاق ةديكفأ ن ءذامد انثدح لاقدمم ن مثاه ( ينريخا )

 لاقو اذ مهم ل آ سعاع ىتل

 رعب نمرحبلاو فرحا نيب ةيشع * يقترف دئالقلا تاذ يبا له الأ

 ركلا ةيغارءاملسا فرط ىدل # ىننولتّش صاع تداك ةيشع

 رقصلاةقلح يفت وملاىنايداكدقو * هل> ررقدلاهفل> تطخا يلا.

 : يرش ا ضو سلك رجا و < عنقم نيب موقلا ةازغىلثع

 _ ٍ : كلذ يف لاقو زحاح هافف ياك الا 3  ىمعثللا عملا هعسو مح نم رفو

 00 ايعشا افافخ ةيبار يبظ وا * اينرا سراوفلا عت امأكو
 ادلكم نحا يورالان مافغدص * هتارق ىذب اودرطا 1

 ايخاوباو مهضايح تضمو *« ينلات فك الاومهنم تزخيا
 ابلكا كلذ موب عسقرملا اغدو. # اهنيمسو اسهمغ ةءونش وعدا

 قنفا ضوع طاع لاقو
 ايكست نا ؟ اهرس امايلس * انزبىسما ضوع ةميما غلبا

 اانوصمو؟ادعصماشمح- #* اهنونعو ةفار براش الو
2 50-00 

 بطخلا نميطخ ىلعتيتي # بوهشلاب يوام نم راداي

 بكرلاب نافرب اسن انو * ةلتاقم الا يرئال ذا

 باكلاك هائيع ةرمم * هتكشب يمد احجدمو

 ترحلا مطاخم ءانهلا قبع * مع ديدحلا ءدص رشاعمو

 نأ قو ىلا ى 0 ور نم رصنبلاب لمر دبعمل ءانغلاو ىمودلا ليفطلا نب ثرحال رعشلا
 عا ىلا هَللاَو قمت ن :نعرمصتللا يرحم ىف قلطم ليقث فيفح

 © هبسنو ليفطلا نب ثرملا رابخأ اج

 دن ىوحوب مغ نب مف ني ور+ 0 لا ل 3 يللا نا كرطا رع

 نب كلام نب هللا دبع نب بمك ن تبت را ن م نانا سوا نب هللا دممعنب (2١)ناثدعن , هللأ

 عاشو رع ن اليفطلا وأ و مالسالاو ع ءا روش ىب رض نمسراف سصعاش دزالا نب نييرعملا»

 20 مهاعدف هموق ىلا داعو لسا لسو هيلع هلا لدي لا ىلع سود نم دفو 0 رااسأ

 رصن هلاق سوماقلا ةنشاح يف م نونلاب ال ةثاثملاب ناثدع )١(



 ا ا :

 ا
 هل ربا يف طظفالاو ا نر يبأ نب ورم نب لفار لا 0 لاق 2 ( ىنريخأ ) مالسالا

 ع ء ماشه نب سايعلا نع ُي م نادح لاق ديرددب نسحلا نب دحش ب ( ينوخأو) معأ لاو
. 

 ل وسر ث ثعلب دقو احاح كم ينأ ٍقح جرذ يسودلا كلام نب هللا دبع نب ورمي نب لئفطلا نا

 بسسس

 ا

 هديع 0 لجرلا ا 0 ا ا واو سو هبل هءاع هللا لح : 0 شار 9 هئاَسوَأ لا ود

 لاَقف لوقأام عمسأف سعاش لدحر يفا هل لاقف مالسالا هب هيلع نضر م و هيلع هللا ىلد ي لا ينأف

 لاقف تاه م2 هلع هللا 0 ىلا هل |

 موف 2 و توم انثبراحولو »# 0-0 ملا سانلا هلاو ال

 محض ا نوذ ناكرلا هب ريطت د هموج 50 6 نك كلف

 ىمتح يفء ءاحاذ اا ونءىلامو # لا ملوح عاقحا

 ل تاسناك ريط حيصراو # ةفيخ ساللا ز م يحرالاو

 مجرلاناطيشلا ن 00 هللاب ا اق 2 0 عمتساف لوم 0 ع هيلع هللا ىلد هللا لودر هل لاَمو 1

 رقع دحأ افك نك ملو داوي مو دلي مل دمصلا للا دحأ ل وه لق م>رلا نمحرلا هللا مس

 لز يتح ا ل ةريطم ةلل ُّق مهانأف هموق ىلا 3 رسأف م السأالا ا 0 قافلا بربي ةوعأ لق

 رمق هطوس فل يرو هل ءاضاف كلس 0 م ربنم اف سود ةمظع ةيرق شو تي

 ا هل اوقاءفافطتال فور ىلع م مودقلا ىلع .”دحأ 3 ولاقو روتلا كلذ سانثلا

 وبأ الا همجي م هموق اعدو 2 0 و أ رسأف مالسالا ىلا هولا اعرف موعباصأ ناد نم رونلا

 قمح لاكن انغاب 6 قبر طل هيقلف | ءعمروذ هل لاش ١ لج يف هلهأو وه ناكو ةريرغ

 مس

 كوش و ةملظلا ند ةمقعلا '

 ع "كل ند أهم ا د اهءانعو هليل اهل وطاب

 ةئصح دالب. لاو كءا روامدل لاف ةريهوبأ هعمو 0 ه.لعمللا ىلد ينلاورمت 3 لوقا يلا م

 ا ا ثالث نود مقا مهلا لاق مل و هنلع هللا ىلح ي دا ًاضوق ديدش رفكو

 مولاعد اه اق هاموقاو 522 اوكلبن 9 يم وو 2 نا تل 2 هللا لص يذلا ىلص املف“ا ا

 اط ناكو برعأا ضعنل ء ءادوس 2 تلاق اهنع هللا ضر شاع نع يراخلا يفو (١

 حاشولا مويو#تلاق | ماد ندم تعرف أذاؤ 00 تدك اند 1 تناك تااق ددسملا ّى شفح |

 اضيا هفو يراخبلا 1 30 4 وهو ثردحلا ما «قاحما ر كيا ةدلب 03 هلأ ال اديعاذ ,ربيجاعت ن 2

 اسودنا لاَقؤ يو هءلع هللا ىلد ىن :| كل ور“ نإ ليفطلا ءاح لاق 4نع هللا يدر ةريره فأن

 اا ةريره ينأ ن ءاهيقو مع تئاو اسود دهأ موللا لاَقذ مهلع هللأ عداف تنأو تطوع ع دق

 ةدإب ند أ ىلع *اهتانعو اهاوط نم ةليلاي# ق.يرطلا 10 3 سو هب 4ع اع هللا ىل< يب هال 0 ٌتمدق ١

 تن رفكلا



 نس ا ساو م راي 2 ساؤإلا ”" ع ةعحبف 200 نيس سرج ع

 (ه؟)

 هللاقفهّللا لوسراي كنم اذه بحأ مل هللاقف هيلع مهفالخل مهلوعدي نأ ليفطلا بحي ملو ينع يرس
 نبناسبذن,ث را نب دعسنب ةيوغ نب فوع نب ةممح نب ورمت نب بدنج ناكوريثك كلثم موف نا
 الج رنيعبسوةسخ ىفذئنيح جرف وه ام رعأالاقلاخ قاخاالنا ةياهاإلايفلوقي سودنب بم نبف وع
 توام يدرب ةر> الا يولا تازام ةريره وبا لاق اوملساو مساف ملسو هيلع هللا ىل<يبنلا يا يتح

 هذهون وما فالج ر الج ر سود .اعهللا يلصي ,اىلا مب رقيب دنج ناك ود وساد اجي ناك يت َو> ىطسو ىلع

 1 هللا دنع نإ ث را ينب نيب و سو د نيب تناكب رح يفاولاق ليفطلا نب ث رحال ةديصق نمءانغلاا مف ينل تاربالا

 ظ قانع رك ذاوف كلذ بيس ناكو نا رهز نبرصن نب ناهد نب ب هدع نب رشم نبأ ركش. نبش لسا

 7 صاعنب هللادبع نب ثرحلانإ دعس نإ راملانب ناءءنلانب حرسسم نب دانا لناسشلاو رم

 0000 ترا نم نتحا اج كرذحا هموقل لوقي ناكو ثرحلا لا ديس ركشي نبا
 ناكو مهل اء سود تناكف اهلك ةريشملا نودوس ثرحلا لا دامض ناكو م ا

 لاَقف ةدحاو : ةيد سود نم ليتق لقع مهمزلا ذا نوطعيرو ناّتيد هل ل د ثرحلا رو نا 7

 هانأف هزتقنلف 5 ىلا نوهني كل مههيعزو سود ينب خيش 2 77 تا ينب نم نامالغ

 معاي اا 1 )ا لاق هينا املف هلم نم هاج 50 محن كاي د[ عا اننا معاي الاقف

 تدمعفِهلمَمَف رخ ل , رضواوعزتتيل هسا رخيشلا اك هحر >افةكوش اهيفتا> د دق ىل>ر نأ

 اودحأف هلي تحرسو يداولا ْق 0 يفهل اوماقأف ان ونقب الزان ناكو ثراا ب دس ىلا سود

 ةضيفلا ىلا خيشلا لزنف لبالا ىلا نو وغرت ةقانلا تاعجف اهولقعو ةضيفلا اهولخدأف ةقان اهنم
 00 دا وسبترملا ثرخلا واتفق عودلهأ اونأ من ”هولتقف هيلع اووف ةقانلا نأش ف رعرأ

 0 نا مث مث مسولتقف سود نم ةملغب ثرخلا وس ترفظو |وفصاتتف مهولتاقف مهب اورذف

 ىأ دق دامض ناكف داهض لخأ وزغل ى> نيلاع ند انملكي ن م اولاقف الحر نوعيسو ةعست ممم

 نيتي وهوا سود نم لذ 0 هلها ىلا هوفلاخم نا اوداراف' ظاكع

 بو رثال ب راحلا ىونناو # :اها 0 هل سلا نأ

 اولا ورمع نب ةممح اونأت ملا ىف هءانغ نوعمست امأ مكعب نا مكعفن الو مكعبتيال اذه اولاقف

 امي هدلو موعم جرخأف ا ربكلانم هيبجاح بصاع وهو مش ن ك١ 1 لاف كالو نس انا نكوأ

 قجةراقلاو كاياو اوريغأف ضمن هوو مصعب 3 اذاف نيتقرف اوةرفت مه لاقو مهعم جرخو
 "ارق ةثرحلا لا نم ىحا كيذا ع وتفتاب يف اولعفف اضعب 0 لتي وقرا

 سودو نيت عميس 0 لزب ف تعا ل 1 يف خرصو امنذو هتقان ين عطق مدق املف دامغل

 ينك, هل ََ نال كفا ده ذاع ناكو اكد مهضعإ فرطتيو نورواغتي كلذ عم مهو هلازإب عمت

 0 مهزرحأ انأدل لاقف مولع تقأ الاو يلحأ 00 :ك نا طم لا نأ دارإ 1. نايقحانأ

 املف نعاشلا ئسوذلا دعست 0 تا ىهو سود .نم أسما دامض تحن تناكو الف اوداز ناف

 تلاقو دامذ نم اهنبا ىلع اهذ# تءضو هب تذالف اهوخا اهدصق ثرحلا ينب ىلع سود تراغا

 نكلو ضئاحي تسل لاقو اهعرديف سوقلاة يس زك ينوفثكال ضئاح يناف موقلا ينع فرصا ين
 2022222 2 222232222222799 للا



 ( هن :
 زة جس لللللللسلللللمللمللللللللللللسسللاسللللللللللل7777 7س س7 جسم

 ' كلذيف لاقوولتتف يبصلاجرخأ م مثثرحلا لآن م اذكبةلخس كعردفف

 حرسم نبا هلهأ ىف انقالخ تانولو نيصخلاو أينأ لهالأ

 حفنم لك نم ندحفتي هيئارث * اهقاطو ءانفلاب وعدن ل

 رد لكلا همأل تاج نارذ 2 0 نينا تنافس ا
 اوازو ثا م : يأ 5 * نانحلا دما ىداول ع ةرءضخح 30 ناك ى < 0 أولا / 3 لاق

 ًادنه هناي ةليسلا ىذنب دلاخ لزأ أو سود مهتأو ليلا سار كش حرسسم نب دامض فقوو مهاتقل

 هئطعأ اراف عجراذا لجرلا ناكر نقمخو ءاملا نيقتسي ناعجو ًاتبننف ة ةرذنو ةمدطفو ةلدنجو

 كودو ةكرن مضر رح دلاخ تاب ده تاموعو ةاينلا نمعتلل ا يأ كرف انام نلكو ارجو ا

 هيدبا هب ينزت م كلذف ل لزاني لجر نه

 رهو دايخ لاق نزلا وبأ انأو 1 ثور ل ارم ةاحر سوك ند لد أوقتلا املف
 لاق سود ند 0 لحر مْ اوءجراف م مكيز موقاب قا ةرضحم تارا وسو للا ا

 م دق لاقف اوفؤرصناو فأر اولرقاف اهر و , موقلابهذ دامض لاقف رك ةوبارألاو اهدلا

 نب ركب نب سماع ناك لاق هناف ركل اهو ورد ين ةياوزاوذه ١) كرا وني تدل وقتلا مث

 ىلع مه | تناكو ةيد هموق رتاساو ناتيد , ناكو فيراطغلا هينا لاقيو فيرطغلا هل لاق, ركشب

 ىلع هلعن 3 ةمهس ضف ي /ودلا تدب يأ ممم لجرلا ناكنا يح ةنسلك | و ةوانإ سود

 ةمجح نب 1 كردأيت > هيب نع عجرو فرصنا كلذ 6 اذاف يم مودلا ءيحف لخ ديم باميلا

 ضم د7 يث اذه ناينباي لاقف ائيلع انناوذا هبل وطي يذلا لوطتلا اذهام هك لاذ قر

 هل مع 0 سرع نود. نم الجر. ناو يالا اذه نع ضرءافنو رك 5 نع ضعفا
 حن ورع ينأم يركشلا ىلع لدف اهجوز ءاجف ركشي نب سماع ينب نم لجر اهلع لخدف

 مكينأ ان ثوحلاو هذهلذلا اذهل نوريصت ل لاقو مهض رثع مهفماقو اسود عمجف كلذي هريذاف

 ١ وازانتف ثرحلا وثب مهلا تابقأودل اواستساف لسا رك اوتتوكو انامل ؟ ارا وريصاف مكلتاقت نال

 ذئموي سود نم لجر لاقف تءاش فيك مهاتقو سود مهب ترفظف اولتتقاو

 لمقال نور نضحلا ةبارش ه7 ليدل ءاق ردح رم تال

 ليواتكح اهنود هور نا نطل دنا يخ

 * ليالاب داّيَلا طر> اهنودو ©

 ري ىنأ نع مويلا اذهيف يمودلا ورمعنب ليفطلا نب رحلا لاقو
 تاجا: 100 * .بوشااب ىوام نم ناذداي 1

 0 نافري :اسناوعو ب ةلتاقه الان يزال ذأ

 باكلاك هاننع ةرصخم * هتكشل ىجبس اححدمو

 برا مطاخم ءانإلا قبع * م ديد ا ءدص رشاعمو

 بمك ونا وهما“ تتقي: * :”تبعر دق لازن تءفس امل



 تسلا ف نايبتلاو ءاقنعلا ينب نيكل ل ورع نب هيفا

 بك يذب هوشارو يضف * ادعتعمموقلا شيك تيمرف

 بضقلاحدقا ضرعملا طان * مك حادقلا هيوقحم اوكش

 5 تالا ةرغم هال ايش * اسمغتم لظ يروم ناكف

 تصاللا لزن؛ تعضو 0 و تعفر عوضوم براي 9

 بضعلاةديدش, يعولا تي * اهرارق تكتهةينافليل>و

 برغ لزعم يف اهالحا # دقف ةايحلا 0 تناك

 بر اك رايمحاحصلا يدعت# دقوكرءاع ىنينم كر ئاح

 2 ةياورلا يف د>و الو ةد._صقلا هذه يف وه سلو 2 370 نك يف ءانغلا ىف تيبلا اذه

 اذا ادحاو امولئاق 1 ناو ىلا اروع قوخلا فييضت امك ءانغلا يف هنال ةديصقلاب ءانيلتا

 ةفاقلاو يورلا فلتحا

 افلس يذلا عدت ملو * افرصناف كاوهتفرص
 اندعتا ملو كيلع * اهلك تنبأ ف تنبو

 افلخ هلم نمت س #* انلاىف دحاو انالك
 جزو يئادرملارمعل هو يلع سولابلمر روزرز نب م.اقلل ءانغلاو كلذعملا نيددمصلا ديعل رعشلا

2 5 9-1 

 م: هبسنو لذعملا نن دمصلا دبع رابخا #0

 000 ب ندأ نب رد لب راتخا نب يردحلا نب كلا نب ناليغ نب لذعملا نب دمصلا دع

 ” || لحتنب لهذ نب ملاظ نبدادح نب ثيل نب ساسع نب ناحردح نب نارمح نب يشب نب ةعسر نبا ||
 دسأ نب ةليدح كك قعد نب نأ نب سسفقلا لع قب ل 5ك ان در نءاوزمع نا

 ( لماك نب دحأ طخم باتك يف تد 2و )نإ 0 ا نب ةعيبر لبقو راز 3 00

 ١ نب يصخأ وه نقلا دنع 0 2 لوش ينأ ناك لاق دمصلا ةوحل لدعملا نب نالبغ- ينادح

 ديع مطوق يف نوطلغي نوباسنلاو ل 3 يصخأ وه لئاو نب م دح يصخأو د ن. ةليدح

 ن* جيصف سعاش ءاقرزلا اهلاقبدلو مادا د مساقلا بأ دمصلا دبع كو د عفا نإ سدقلا

 10 2 00 ةضراعلا يدل 2 ناحللا تلح دام ناكو اننملاو دلاوملا يرضي ةيساسلا ةلؤدلا ءآ رمش

 0 ادنعو هدب يف عساو هاح هلو ةلزنملايف مدهتو نيدو ةءورم أذ ًافيفع ناك هنأ الا ًايعاش ًاضيادحأ

 1 | وبأ ناكو اهر لا د رعو هلع مح هو>ميو هدسح ناكف هيف دمصلا دبع هيراقيال ةتاظلس

 01 سس دلثيدحلاو ةغللاو رابخالا نم يش امهع ىور دقو نيىعاش ناليغ هدحو لذعملا دمصلا دنع

 : لوب يذلا: وه نالبغ نب لذعملاو ريثكب

 . اهعيطتسأال لامعالاطاصىرأ * يننا سانلا ىلاال وكسأةللاىلا

 امعيضل يلثم ناكام محريذو * توا ةو>إ.يف ةلخ ىرأ



 ب 000 2 18 2 6 0 2200 ال ل ا لا 21 ل م يل 5-0 نبي

 و ا يع يا 2-0

 (ةؤ)

 امعسر لاونلاب مولع ضافل »* ةردق مراكملايف ينتدعاس و

 يعبرلان 5 نايررلا نب فاخذ نب دمحم ءادعناو دربملا نع شفخالا نامأ- نب -- ندشنأ ا

 رقفلا يناح ي ءايلعلات ناك اذا # ىتغلا بناح ىلا لامي تسلو

 ديصلا ىلع قتال نا كح و هه .قيودي اه لع زانممل ناو
 ىتحاللا“ نابأ اه لاق زانخا اد لاق قحيساو ىخنلا انئادح لاق فاخ نب ديم ( ينربخأ )

 0 ناكعللا

 ا 00 و أنفق د - كفل م 0

 روش هم ءاضفلا هاذ راع يع ا هربغ 0 أذاف

 رز ا مف 5 ه فردءأ دل م

| 

 انانأ بولا كَ وس ذا 5 توك '؛

 انانأ ا 5 تدار ًاماكلم دك

 انايع هللاو ءاتلا ناكم أ تريص

 اناتشللا كيش نماكيش ؤهللا عطق

 يخاقلا يربنعلا راوس نب هللا دبع ناليغ نب لذعملا نم لاق دربملا انثدح لاق ىمح ( قريع (

 5 ىنأت هدنع لزم أ كدعملا ةداع : نم ٠ ناكو 7 ديع هلزتتساف

 ايام 0 وكم امذ * يضقن نأ ديلا وو 2

 مط نورخ آلا 0 #2 قسد

 3 0 بضغأ مو * ند ءاورك 6
 تن تنام لح لاقف انضغم ورم ابا كتيارا ةل اقف راوي ني نا رف فرصنا و 1

 تناو كقوةح ربخ فرعا انا يىلامو كرذع نم دشا كنذلاق كلذ ت.ءلعام لاق 2 مو يت

 فافخلا ىلعنب نسحلا ( ىنثدح ) هنع يضر 'قح هيلا رذتعي هللا دع لاز اق قوةح ربخ 8

 | هينغي دارا نم ناكو برضلاو ءانفلا نسح نيورش ناك لاق نيد نع هيورهم نبأ انثدح لاق

 اهظنبا ءازم -ةق رحب هل حولت زا هملالعت نا اهَرتعاَف ءادوس ةنريوخم ءاح هدل_ح نه جرح قح

 ضمن يف دمصلادبع هياع بضغف كالذل ع هيلع ردقيام ن نسحا ىنغي ذكيح ناكف هعلاطت ةارمأ

 هوحم لاقف 0

 ةيناثلا نع ىلوالا :هبلفا 5 الزم هل نورش 1 سه

 سلف

 نب دمصلا دبع لاق لاق يرصيلا ورمع وأ نزةدح لاق يوزوما نبا ايدج لاق ل قبس رم يي صم ااةييوكظعثزخؤغخ+©بمعَل ) ينوخأ (

 د ماز هني يف ىف الا 23 4س ل هوعذب



 لاق ا ءارشانلا 208 ةرعلا لها نم نأز لجر يف لذملا
 اناذ رفص الاطف * قفل ندا ردص د عتتك نا

 2 اناوكا تح شك اناكف © هتتؤيتك تن 5ك يحتال

 00 لجحرةرصبلاب ناك لاق:ةع) مث رغ ججأ نب را وش انركلاق بناكلا دايز نب 0 نإ رفعح (قرضأ)

 لا هولا 0 اهاخعبش يرهومللا نبا ناكو ءانغلا ةنسح ةينغم ةيراج هل تناكو ىرهويملا نبب فرع
 ناكوهلز م يف 1 ا هوم ثعم. ا ا , رط 8 ظن يتفلا ناكوهوعدبو هرشأعب ناك ًابناك يف تقشعتو

 ةنغل 6 تا امملع 1 0 هنأ هل 5 هم | هعاك يتفلا ناكفذ هرشأعل ليسا كديع

 ديلا دكيع لاق همالك يف جاحنو هنول ريغلو ماكتيال اها يتقلا ىف

 قدصت هدصهاشمو ان قطني يوطا تاس

 قفشي امو كياع * ىوطا اذه مت دّقل

 قفحي مل كباقف * ًاقشاع نكت مل اذا

 قطس الف راحت #* تدب امأ كلامو

 قرم لا رحقلا ما نإ 58 0 احن سمشا

 امه صال لاووم 6 لاق قلطم لمر دوزرز نإ ماقال كي ذاذرا تادالا كل هه ف ءانغلا

 كلذ ْق نسل دنع لاف ةلمح هللا تبرهف

 3 زجحاع "ىرعا يأ #2 تك مزاح ”ي سا لأ

 تكف اكو ١ احصنتر خا 35 ىره وهلا نإ ةئتق

 كيف منش ىلإ ١ * .تروط :هنرع -اهندت |

 تكنو أهدع بو.>و

 3 نواف هجو نسح>ح

 310 ةنا اياه ش0

 تكلح دق ءاملظلا يحدو

 كك ىلا

 تكس انسي ْق كا

 تت أهدعب ا ود من

 ىلع ناقربال نو.عو ان

 0ك للللا و تح رد

 ةمجحاه شانلا نو.عو

 هكرارص 1

 18 ع ام تأ رو

 تاخو الخ ذا كلم يا

 تكل.ام قاخلا اذه نود

 نك و هناك كشف

 تكتف ةضف وا وهو * اهذ هبحو نم ىلي

 4 تكحم اهتاشع يف يه * اذا ةاتفلا لمف اذكه

 || لاق انباحصأ ضعب ينثدح لاق ةنوروم نب مساقلا نب دمع اننادح لاق ىلع نب نسمملا ( رع
 ]|| هيفلاقف لاطلاثرا ريقف ناكوةر كنم ةرطخ هتيشم ىف رطخي هل راج ىلا لذعملا نب دمصلا دبع رظن

2« 

 نب

*« 

 ان

 ؟لاةمرح“ * اهقشاعب ادجو فخم
 دز

 نإ

*« 

 د



 زوي ل م يي نو قدما

 ( هال
 "هتك 5 8 - 5 : ١

 لودسمهقاس مظع ىلع ىرعلا نم تصع و ف يشع

 كوت ع ويحاول ير عوج نيراج هاو اس ظ
 ليرعد ةرنزب يدار لل ىلإ نحو هردح يح ْ

 ليفت ىلا با نفون كيفغوب مت“ تافل نم

 ىليم 1 نعساعالار ردق لج * سفن متالولاىلا وشنان دل

 لولاطلا تاسرادل بأ تس 5 ىنغت كلتلنقو اول تاه ئ 0
 دلو نيج هقلب اذأ : ناكو ةمنس أ قكب قفط ةرصلاب ناككاق ةعارش نأ نو

 بابلا قديف هشبامدقيف قاقرلا ةساايطلاو لاوطلا سنالقلا أءماع هعم هيثب ا ةاضقلا سا سيل

 دقف كليو حتفالوةيفار الا مدقتي تح اولا ديال م 3 ا ينال مالغاي حتا لوقو اهدا

 نك.مل ناف فقاو 00 كليو رداب نواوقيو بابلا اءيح نوقديف مهولتيو ماو

 مههدحاولك عمو مهيلا تفتاي ل تقيسدق مهايا هتفرعم تناك ناو.مهرظنم باهو مط حتف 0
 اوح رط حتفاذاف بابلا هل حفيت ي ءددق نم لظعب 2 ينج نورظاليف ناس 5 هلوءسإ رودم رهف

 »ا ل ا ان نولددف هلع نوح ّ لع باونلا ندم الف بايلا نود مس ةشا و 0
 ىلعتاف هؤاشحا تءمش امترارح ةدشل اهعابو جذولاف نم ةراح ةمقل دئاوملا ضع ىلع اموب ةحاس

 هرب ليشعملا نا عوصلا دنع لاف ةدئاملا

 مدي عدلا واع نم ير ذاو * هنمتم ريق اريلع لع كارل
 ها نيحطاصلا عسيمج 3 هل نا 15# تالا يلومو قيدد ىلع

 موز اًيحاطا ام اح ءاموك م ةعرم موكا فوج للمال

 هملس بأ ٍليوو كيلع ىنط
 همطح محاحىف ولو كيلع اموي # تدب امل ايخ اط نوكت ولو
 همي نمكاذ يثخأ ت كى كلا « هلق لك الا نا رعأ ترك دق

 هولاع ضف 1 ند ةزود> ناف »2 نع 6 هيليش 7 مهمل اذا د

 د١

 دع

 نت

 هوم ةطبع روز> ماس, نمو * اهتياق نم موحش اهتالك دق

 د اريح هل فزع لف اهنع تدع

 د

 دمصلادبع ناك لاقهسأ نع يأب ادب زب نب دما ينادح لاق نابزرملا نب فاخذ نب دمحم (قرخا (

 هلآ كف هر# و ييفلا ا دما هل لاق 3 نيئغملا ند ىذ قشعتي لعل نبا

9» 

 سس وص

 ىلا, ىلع ى رابعا طخ له * ىلا>“ نع تددصذم ىع ز> لس

 ىلاذع كيف كيف :؟ نإ # ىف كلف ءوس هللا ريغال

 لاس نم ولسلا ندح تديح الو كياع ىلاكلا تمذ.الو

 3 0 دودصلا نا يسفن * تاهجام كاوس ي أ تنكوإ
 هيورهم نإ مءاقلا أ 5 نان لاق لع كب نسحلا قرح قاطم ل" كل تاربالا هذه ق ةظحل

 5 ّ ينال م )
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 اف لاقف ة ةرصبلا ل ةنق لذعملانب ديداا دع ام لاق وللا نبيع لع ىنادح لاق

 لع .الدأ تار نانالا كرك :* 1 ل ف

 نب راسقلاك ءاهد "ك0 ءادروس نإ ام 16 نه فينك حر حوش ان

 1 ْ ظ نإ لع ( رخل ) اهنع ع د > عبتتسا ملو ع ةرمصبلاب ةئيقلا كالت هللاو تدك.ت لاق

 000 هي 1 ةيقر ءا سعال صحب ىلا :لذقملا نيش دنع تتك كاف دروبملا نيد لاق ىشفحالا ناماس

 0 هيلا نحف 4نع هاب ناك 'يش 3 امم ا

 ُ باتكلا باوجام ردأ مو.م :* .ويلاىشممتباتكلا تيتك دق
 0 با وللا در داهأ نارا + ذا ةنيمالا نع ىوعش "تبل

 5 ىنانتجاو يرجي ضافملا اذ * لاح تمفر تناو ينعدنال
 0 تاتعالاو .رذعلا [ءالابو * عوجر يدنعف مد 1 ا نا

 00 باسالا كح للا عتولا :ىد# مثلا وذ و ءافولا :قداصلا انأو

 ُ 1 ١ : ةرفد يأ نب تاهلادلو نملحر ةرصبلاب ناك لاق كمشلا دل :”دح لاق ىلع نب يم رألا فرح

 1 : أمها وكدا نم اق نوط الف هلاتا.تفلا وع ديناكف هلزنم يف ىرس ناتسإ هل ناكو ةناند هل اناَغا

 70 1| .دمصلا دبع هيفلاقف نيحايرلاو لوقيلاو بطرلا لثهنوعم ناتسبلا نم هنلمام ىلع نوب رصّيو

 0001 محاملاو ماعلا مهرذج * مهارد مهام ةانز موق
 0 ٍ ْ مع |طملا ممم تس واوسؤ :#* مسأ ملا هعمل نم لذنا

 1 : 00 ملاظملا ةينق نأ مطدعف .#

 001 ينثدح لاق راح اراوس هب انربخأو عا م يبأ نب راوس ينثدح لاق ةمادق نب رفعج 0 1

 )0 11| نم قرش كلث اذن تلف تن يذعأ ىل كاقف ينءاح لذملا تي دمصلا دفع نامل اهع امل لاق ينأ 1

 0 ١ يردبال نم ىلع قفنب هرعشو أ ضرع الو هن. قرذي الو ءاجلاب يلاببال.هنال عن لاقث زاملا
 7 : هف هلوق راس نأ دع أممي تداضدا يح لارأ

 20 كوع د درا ب نوع ندا كسلا ىبا
 001 لع نشر لاقف 6  ةزع ١ قاهو كلاس

 0 | سااجلا يثفز لءجو هناريحو ةبافصأ ن ني عمجف ماا عيب الجر اذه نانهو ناكو لاق.

 0 ِ راص دق هنم اذه ناكق هيلا اورذسي نا هيلا نيو الون عي ةيدملا دع نا كلاقاع هلأ ىل قلتو
7 1 هلاوقمي اضع هنم يش 1 ناآكللقا مايل لوش وه م ثءحم كيا عصلا كم ع يف ءادف ةرداو-ة هف 0 هرمو.لاب لان

 

  نا.هووىلا تعيق 0 هنا 3 نع ديشا لو, ْض ب ينالاقام هنا مها فاك سانا ىلع نا.مهو نارودل

 ١ رذعلا فاكشنال نا ىحيأت كانرذعو كيلع 5 زامجا نا انماعدق اذهاي هل تلقو هترضح ١ :
 ينالديصلا رفعح نب دم (ىنربخا) ءالبددمصلا دع ىلا دقو فرن اف كان ردع دقاناف ان سمعا يف سانلا ىلا ' 0

 نفمحانأ م 0 ىسق !|4عازبك 3 آل لاق لاق يخلد ري نإ قحسأ يف لامار ل لاق دربملا رود ىوحتلا

 ينغلب ناط رمخم هل ناشف ىسودسلا:ةلثاو يبأ دع اعيتحاو ها لدعملا نب علا دنع نأ نانطرتخو



 هذ

 4 ةقدانزلا سا :

 نايق ىلع حازتقا نأ 6 قليلا "هيلع" نماذلا

 ناوولا نوهأ هل يدهم * زكل يف نم ا

 نا راب هر ندعطي #* بد لزاب هل يوعهأ

 ناسدالاو اروط ديلا * موفروؤأ هم لاثف

 ناطريض٠«فوخ نم طزمضي# اقح راصقف ومش ناكو

 لاقف هنم ىودمتا عوفف هلاثأ لاقف يودبلا رمش دمصلا دبع غاب و لاق

 دحاو لذهملا نبا نأ ليق ذا © دراو فمعو هب تعط حرب

 دراح يحانمم نم. لذعألا نناؤ: * يركلاملا لد ؛لادج أن اتاهه

 مه ار ىف ىنثذح لاق هرم [ مان لاق يفريصلا ناردع نانو (نربخأ) دلل ديع هلع يذرف |

 هازفا.يازادق نيفتحس نيتدب زاخا يناححي لذخملا نب. ىءصلا دبع ىل'لاق لاق يوما ةقع نبا

 ْ اهو اهاور الا ماع الو صاخ قبب مل يِتح شانلا

 لذتلا ويلا نموا وعم نم لذعللا نأ

 لو ضم لاقل هع نا.هو كلاس ١

 ىلوق وهو هتعضا كلذو هيف ركف الو دعنا ءاور اه دهنأ لك هه. تاج هتك رش ارم هال ١ ١
 ءاوسن اجا دلش ىنانلا نيل ' قانا زتيا مت ءاكل تم حلا ؟روصقما راك لا

 نم الا زا اوبن نم قارن سبل دك اتاك اوه نا زامل ىنأ ىف يجا

 هلق هن كا صاع فف.ظن ناتسب دءصلا ديعل ناك لاق درمملا انثددح لاق سفخالا ( ينرخأ) ' ١
 جس

 هسا هناا 0 تواذ ني هسام دنا ايوزب م اذا 0

 هنأدع. 5 1 1 06 ان أه وم ارض هتمداتق 5

 53 1 3 ١
 ةطارشاو ىمض دعريبو # نإةسملا هحرفم برش .. 0

 ةيناعا [مالطالا :لظك » "انامل يزاذم ل تن قلع رأ
 هساغ ايمع تما: 6 #*: تاينلا تيتش' حاق-ارونو

 هسار اهةشاعد>و ىلا ة * اتفلا نيع لثم هحراو

 نم اةيبراحس وزي نيمسملا كالا دبع: نب دي ناك لاق :نتاكللا دان نإ هساطقا نا سس 0
 دمصلا ديعناكو نسلاثي د>باش ذكهوي ديزيو دءصلا دنع رشاعإ ناكو ماع اه اهل لاش ناءقلا راو>

 ةيراخا ىرتشاف لدنقلاب 4عم ضو لدعم ريف هل ان منسأ ىفلا 4 ىذا ةيراخلا ىجاسو يفبأ ةيوسإل ظ ْ

 دمصلا ديعلاقف هن

 سو معمل ينبأ نك 2 ان 3 ثحبصأ يي .



)( 

 يسرا ء ةلببلا اممتجاف # تقو جا هللا كفر

 سيسٌلا  لذرالا لزالاب * ما .نيقشاعلا رشعماب

 نيسكرلا جيم اوعراف * ا َر 4 ىجنأ ديز

 5 لل انف كلذ ف را "سارت الب ءآز نم

 نب دمصلا دبع غلب لاق يلوملا دم نب ديزي ينثدح لاق نابزرملا نإ فلخ نس دمحم (ىنريخا)

 اا دارا[ ضلك ءارأ مؤابغو هل هضرمت ةخاب امل ناسا ىلا نيسدي يغرملا ةبالق انآ نأ .لذعملا

 اءمق دوصلادنع لاقف هما ِه ىح ةبالق ابا ام ديما دنع ناك دقو هدضاعإو هرمصنب نا هل نءضنو

 ةنما هتماه ءامص « ةرخص تك رمان

 هميسو اهقاخ هتمشأ * هتدضاع يذلا نا

 ةعدقلا هندح 0 ال دللا كترح لمفكاو

 همشالا نبال ريصان ةميئلا نباف ارصانق

 ” ماعلا قردص لذدعملا نب دءسلا ديل ناك لاق ءانبلا ونأ ىتثدحب لاق ةمادق نب رمعخ ( ينادح )
 هالوو هردق العو لحرلا لف لع نأ ناماس دلو ن. 0 ةرصنلا 0 هيلا جوزف هب 0 هو

 )١( دمصلا :دبع هيلا بتكف المع هيلا جوزملا

 ١ تاكا ىف ترناكلس هذ ا ف كيد ني تدرع اع كل

 ك.دح ىقكلع اضع را فق نأ يزر لامع مأ
 ك.ضغ نع كاندا يش يأف * بىضغنع كنم ناكام ناك مأ

 كب عتماو هردص يف نوكي * ةّش ىذ باتك ءافح نا

 كيفن يف يلا لا تكراش # دقو كيدل انفاصنا فيك

 :كيلط نةتكلمىدنعك فت « هردقت ىذلا ءافواللق
 كبعت نمتيفك اذامكبسح * يتاساوم يف كيفك كمل

 كن نم لانأ ريخ لكو *. ىمااي ءاخالا لوافك ٠  هقردص هباحأف

 كبدانم ىلع لضفب ننماف * لبق نم كانا لج كينا

 كتك ىف طم ءار ألو » هلغاو سلف اخذ تكا
 '000 5 بدك لاريثك قيدص دديلا نب دم ملا دبل ناك لاق دارملا ايدج لاق مقالا( وئدح )
 ْ كاضل دش لاف دايوط ةلطي ةدلاقمو هعلتن اقادعو هدغوت كلذ

 . هكرحلاو نوكسلا دنع ديزب # كربلا هثيدح يف ن2

 0ك نق“ حلا هند ف اهفر 300 ءاق يفال لاق ول

 ىمشاولا يل ادف ن ىهرات لاق ةعارش يأ نيرا وزب يتتالج لاق ةماذق نب رفح ( ينوي )

 م مداخلاو نبالا يف الا كب خنمأو هللا كاشا :لثم اوزيسجت ل دير هلا دقعلا ىف لاقو ( 10

 تايبالا نك ذو تايزلانءاىلا صاط. نبهللا دبع بتك كاذلو زئاج رده ناوخألا ى 5 امأو كنلا



 )5١( ا
 سس

 ةمحرل زن راكو ة 4 ريدا ةيراح هل باد: ا ى نم ملحر راد 2 ا و لذعملان دمدلاد.ع :رئشاع

 ىمشاهلا | ب ديتسامل ةرصبلاب بادأ 1 ( دك دنع مث لاقف دهصلادبع نود

 باص نم ءاشام مهكذلف * نا نم تكلم تحيل لق

 8007 لا نو نا * امل 1 نت دق

 يل تا # ادام ىف لهال هيف م1

 تانزالل حاقفلا سيل حا ر>الاقاح 8 لوش ذأ تف

 تادعاناج نم كيقساو ى 0 اي ك.نغت ذا كلت اذ.> 0

 3 أ بوش بوشلاب اياطملاو #2 مر ماهر طا د
 بارمغلا دتع كلا يكشتت * تفاح اهكر ذا اذح

 باقتراو مط ةفيح يذ ريغ * اهف عفد تناول

 بارظلا قوفررسالا يناحتك « بانا شارفلا نع ىنج نا
 باتكتلا سواسو ينع حاز * اماذأ ع ندا لع ل

 بايشلا ءام معلا اهف جم * ناب طوخ |ناك داق نه

 2 باوصب اه تامثن # قيقر قحس- فلخ كينغت ذا

 بادس لال نم ءسمشلاك يهف «* يدح ققحم اهبغع فش

 بابللالا ووذ هباىربشيو # هاني هتلقا دق رعش بو

 تانذالا ىلع 0 هوا ا #4 انه ؟ دا نيحتلملا تاك دق

 2 ند ةيرا الا ىلو* عن 6 هرموملا ءلان تاسالا تعاشؤ لاق

 لاق يزتعلا لياع نا نسما ان دح 1 ىح ن ىلع نب 1 نب داو يفريصلا نارع ندع

 7 1 نب رفمح نب سان هلا ن هللأ دبع نب نيسحلا ناك لاق ىهشاولا اص نب نر ينادح

 0 ثه ينبا نيد يرش قاس ا وحم هللا دع ناكو لدمملا ن دوصلا دنع 3

 ار )كلذ دعب هعطقو ىمشابلا 5

 00 0 دا تا ا تحعلا دنع أ يف ءاطل هللادنع نب 1 نيبو معارباو ةلثاو ا

 غلبو حببقلا بيري دمصلا دبغ نا يلا هاذدنو لدعملا ناب نيسحلا ايمرف هنع امسو نيسحلا هل

 فاو كات رمل 1 ار وهو هطوسب امملع دشف ديرملا 1 اممقلف كلذ نيسحلا

 نناماسَل ان م ةخيشع ناعتساف احق 1 مف 0 فا ا نيع قوما سدس مقاوو ةلثاو 7

 ملا ذ نبا هبتاكب هعم هحوف ةرصبلا ىلو وهو يسع نب ىلع ريمالا ىلا ةلثاو 0 برهو ىلع

 نب اص ىلا نيس> ءاح دغلا نم ناك املف ةندحلا ىلا نيسح برهو هباطف هللا دع نب نيسحلا كَ

 نب ىلعىلا همم اوراصف نايلس ل1 نم ةخيشموناماس نب رفعج نب يينباىلاو ناواسنب قحسا
 هما يف ىسعن. ىلع اوملكف نيسح ةرصنل مهم لؤخدفب مار ال لذءلانب دءصلا دع 3َّقأَو يسع

 مه ىف كيلا اودصت كرمصم لها ةلحاو كلها ءالؤه-ريمالا “هللا خاصا لاقف :دمصلا ديع ماقو
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 : 3 ناق. ا تاق دقو هلع ربيعا نم ا ناف هتنادح ةسؤلل ك.سنيالا دح ناكناومخأ نبا

 020 هلوق دءصلا دع هدشنافلق.لاق.لمفاهداشنا يف نذأي نا ا

 0000 000777 ناضمالا قياس ماعتلا سأر © كابن لكنباو فئالخلا نبا!
 ل ناستبملا مظعاب هنع كوتأف *  اوةفصأ كنب | ىلع جولءاانإ
 0 ٠ ظ ناودعلا مق مودل ع مهو. * املاظ يدعتلاب كدنع هوفرق

 000 نا وه لكب يلوأ 3 */ يندب نعا ضرع هل اودتت
 18 0000 ناس وت مرد الل ادب راع سلم هيلا ماجا جنو
 ٍّ 0 نائعدملالو فيريدلا ضرع * لؤانتلا ال, سقلا دل تقلخ

 ناطاسلا ةمرح اوباهمل ذإ 0 »ب اويتافل كتم مانرة ا وظفحي

 ع .. قاسلع كلدم نبك 8١ دك وع كزحو :افواظ لد
 نامحرلاةف ل مع 3 ا محلا مو كا نملكأ كاش

 ناندع ىلع اهب جولعلا يغطت ه . يتلا كب لانث "نا كذبعأ ىتا
 ماش اعدو. كذياشم 0 0 لاَقف 4 || هيضف اًنسح يك لإ ىلع اعدؤ

 1 نا دو ياسر ا لا

 0 دار ندم ان لاق ناملس كر ىلع( يار ( كلذ كعد م حلضأ م الخ 2

 اعيش تاعاو ناز ُ وهواموب هباتغا هبا هنع هغلنف هفلأ و يرسأانإ هللا دنع رخاعن  لذعملا نب دحصلا

 هيلا اهب كو 0 نع هلق
 يريصقظيفح دنعلازدق *: رذعلان راقم كلب ا ظ

 يركفذوفم كياعيضقي *# اف يلإ ينم 1 كل

 11 ةياج تمل ركل او, ©: هب فطن ام يقانأ 4-0 <

 يف 1 هللا د_عل اشاح

 ِي 0 |[ دنا

4# 

*# 

 قررغم نك باع ام هئيلف # هفنح 5 يرءش باع نا

 * اع تقيس دقسيسملاز | اي

 رذعيف تناف توفهىتمو: * ةعبس يف تنأف ترمخ ينف نإ
 ظ رحطا ةعب رذباتعلا كم * كار لا اذا ف اتفلا كرت

 , امدقتمأت سي ٌناكو يف لان يورش لذعملازب دءصلا دنع اعدلاق دريملا انثدح لاق شفخالا ( قارخأ (

 || ارت دس هوعدب ال امسم هئمسال هللاو دمصلا دنع لاف هريغ يلإ ىغهو هياع للاعتف هتعانص | ١

 ظ . هيف لاقف هعرحو هضرع لذي نإ ادع الإ ةرصنلاب

 هسائلانع يلوالا ههتلف * الزنم هلزيروش لح نم

 هيلاز هتيب يف ينفاالا #« هدب ىلإ وعدي نطلق

 | | كارم نب ادم( ينرخسأ ) ىآر نم رشو,دادعب يلإ جرخينأ ىلإ رطشأ يتت.ةرصنلا لهأ ءابناجتت
 فأن نب لضفلا انثدح لاق يزيعءلا ليلع نب نسبا انناح' الاق كا سانعلانب دمحأو ىفرصلا



 (ة#)

 ادا ياهملا ة هشبع ينأنب ده نب هللا دعو. لذعملا نب .دمصلادبعو ير ا ةيالق 5 نك لاق : ةزر>

 5 اهقشعتي الئام اهم ملا مهر وبأ ناكو ةلحاط لاق هيلغم ةيراح هل :تنلكنو يواركل 4 رم تدب يلإ ريسملا

 اوفرصناف مو حجو هدو هولذ داق مهروبأ مهافاو اب | || لوذدلا اوذاو ا املف كلذ دعل اهارتشا

 لاق لق اولاَقف مهرابأ ودعم * نأريال ةيالاق 1 لاقت ةثنع ىنأ نبا ناتسا ىلإ

 موا ىوويس مهر ىنال لق الا

 فرطلا كببناج اذك يغلا كفااخ 5

 تنقل نم رع لاعبا هنا الا
 تفَع) 0 اللهف ريضلا : خ نه تامعيزذ

 تماكالا اح ل انف ىف اودانف أ

 ةبالق دبا لاق ةحضفلا هب داري ن م يعم اذهل ثع رعشلا اذه شيإ كتنعتن>ءسدمصلا دنع هللاقف

 مه :اهضلاد ع ءاغ بيس اذه نكف درا هلدق 5 لاَ كرضح ف ثنا لَو 17 كه يذلا ا

 هلوق ادام ل و

 | اسؤملقلااول +: ثاوطيرلا اوقلاو *اس 4 وح ااولحاو :مالس الا وعد

 ظ اسوحم ؟ريط تضونأهدقل .٠#» يريت رهيب مقملا ادبعلا يف
 ظ اسونع مكمأب يسكب الو دب ليدب مك تدن نا مارخ

 0 اسؤكلا 0 ىلع تحي *« اليسعت أر مالظلادك و اذإ
 | اسوفنلام رك أ ىلإ ىعدتسف * وحم مهرابأ مهر ؟ذبو

 اسيطولا مهمدب لضفلا ىمىو 03 قاوفلا ماشه 5  ملحو

 اسر م ةانزلا دو هتف يعل الب ةانزلا ناك دقل

 أسيح تم اندسو معنو د هؤشناو ةانءزلا أولتتفا مه

 اسودس مىبهلالا ىزذ ادقل »* اسودس مم وعد تف: نيل 1

 ْ هيف لاقو

 مالاو تخلالاب ءدوك >*: فرع الاثار دك و
 محعلاو برع هلا يح سا لق هوا ' 0 ه ف رعل امو يأ 1

 مشلاب ركسينأقحتسا ع هناو>ا ةمر ارب ند !' ش '

 هلي و ةديصو ل هو هلو.

 هتحوز جوزدح ور # بفمصتم هللاو وه

 هتحقف واه ردح ناب # الداعر 5 م 2

 جر لاق 0 ٠ لضفلا وب ألا ني علا انتيلخي كاك راس ني هللا ديبع نب ردح ( يبثدح (

 لاقوةهز لإ ل سم كلف نإ كسلا دنع !
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 اد.ثملا فينملا ريصقلا انرغو * ريدغو ةيضورب انلزن دق

 ادويد ارقصو ةرمح يترك د * هيف دازلا نم ير شيرعب

 اني ادن تاق 8 # 0 7
 ادوملحلا عدصي عجرلا س ندب يناندعي قاشغ 7#

 اديزي تبعد الو اريغم حبصسكلا قاف يف موبلا ترعذال

 ان ب را بالا نا 2 ادوعإ نأ ةيتاونرو را اذ ىف
 ادع ارح و اصخز اري دقو * ىراي> ءاوش دحم انرزر نم

 0 ٠ ادورلاو وحس رذعلا اوملح ©*  اضمؤ :نلدمم  اناركحو

 11 هع ١ ىل كيذا ىدص ءارسام ضنع اذ! وع تحل

 نيعفالاملا لد دم علا نع رخل لاق را ديرب نب دع انتيك لاق هم ادق نب رفح ( يري )

 داوقلادالوأ عم ةفياخلا باب ىلع فقاو وهو ساناآ ندحأ نمناكو. دصأ مالغوهو ىأرنم رس
 لاق هيف هسفنل اندشن اف

 لبس نمانتيب لصولا ىلا له * لياك فرطب يظحاللا كل
 لعل تنو دعب كك ةروز © ىفأ أ هللأ لع 4#

 ليقصلا م ان يفويدام ن * وحلا قط را

 لمع لكح ليث اهبلعل # ادع ل اولا يف تيفكنو

 ليقو لاقلكب وهلترصقلا ب * اب كنم فوقولا تلطأو
 س كا ا ةيريخم دد#_صلا ةدراطم يف كد

 لوصتلا تافه رع معو حك#هرلا ىفوزاندلا نق تكا 5

 لولا باعص ىلع بثوو ند

 لوبذل تند ةنايركح تام انقا موقلا قرشتام اذاف

 ليك فرط نفجوغدصقوف * ءادر هنم رايغلا كاك دق

 ءطلا يفو دارطلايف تملكتو

 ليس 1 قى قرمم ِق كلل + ند ةماشدلا ةدرو ل و

 كو. كل ةنامدالا ل .>و يل املا ةفلاس 4م كسلا حشر

 نأ .ةلاو نيدخلا فذرب ك ا # اقل عاب رام هلا فوسأف
 55يوجلا < ديفا

 ناكر لانو كك دع # ل كفيلاو ءاثلا لحأو
 ل ادار اء دع انف د ا ردنلا نم تنوع اعف ل
 لوقصم دس يف يداه ب .* رشلاىلع سورءلاككولجأ م -

 كادت 3 .حرلا ن راك كا دع رم يبرش دعب كيقسأ من

 لوفحالو كتم ناعم ءاغا كوه نا كد غأو

 للم هل داك لدم الما قوق لاذيللا لازال
  -سسو بصوص بدوون صمت

 هنت ةييشبار /. .نةرازوع :ةادوصا” صن نين ف دهيكلر

 5 2 ١

 ” ياا ا



 ("؟ه)

 ليلا : برق ليلخلا ينو 2 اقانشأ سوفنلا تحال اذاَف

 للعم ءلغلأ اما هدو 4 0 اضب ناك م 23

 |ولاف امربعو دريملاو ىزذعلا ليلغ نب نسخ ين نءدح لاق رامع 3 هللا دايمع نإ 5 فر

 همت تال جرذال تناكو كذعملاز كعحا] كم ع ب ةاعف 9 رم هن + ءلا 5 هودحو ضع هي راح ملم تل

 جاتحاف ي خاقلا رطانب 0 آان هللا هع نبا ىلا م *. تضدقو ب ىلإ - دمصلا دبع جرت

 يخذاقلا اه « اقر ميتم تي ًاروادل ليق دمصلا دنع مدق املف ردع نأ اهم اع | ءاع دهشلا نأ ىلا

 5 هلوق دمصلا دنع لاَمو هلكم ريماس انيق ١

 ا يريستعلا اممم حور نإ ملم عانقلا امنع ترس امو

 6 هلع افرط اه أهيلع مكي وهو هللا كيبع نا 7

 امسست روفسلا اهنم ىأر املف * اسباع هجولا طاكاميدق ناكو
 امك أ نب يمي بلق يعاتبلا اص نإ هليقف رح لا و او بص .ناف

 نه كرعسش ينالأ ىج ى» تدرإ يش يأ هللا ةنمل كِيلع هلا دكت ا ىحي هلوف غلف
 نإ ا ىنادح لاق مع ( قاوتأ ) يفق قرط ىلع كدنقأ مال لف هلوسرل لاقف ةرسعبلا

 نب قدحسا دع تك لآ يسيالا ىنادح لاق ىديعلا د 6 3 هللا دنع ىنثدح لاق رهاط ىنأ

 نب قدسا ىلع لذخد أملِف وزف 8 ىلع ةريدبلا ند جر ناكو كدعملا نإ دجأ هر رو مها م

 هدشنا مهاربأ

 رد يذلا دولا نم ادق تح هج مه تيعرموق ىلع ىمعأ كا

 اسنا هباوقال اش كاوس اونا * مهلا لامالا دصقلا ةمرحو

 اسرتعمو اقالخعاو العفو ًالوق ان هعفر كيع هئم 1 ا

 دمصلادبع م غلب ورغم 9 يف روادحيل اهنعجرخ ناكو ة ةرعهم ءلا نا مرو امض ف رائد 0 هل صاق

 هيف لاق ءربذت

 قحسا سيكوزغي ناكاماو# هته هللا ناب ةازغلا ىرب

 قام دام وقلادقر لحام عاتب او# هل داشال اون ادهز عاف

 رانيدةناع هيلا ثءبو هناوش لم 0 دبع ملاوبأ ائسم دق لاقف هلوق :معارإ ف قدسأ غل مَ

 ان”دح لاق يقريصلا نأ مع نإ نحيل ينربذأ ( و نطو اع 1 الا ريمالا نأ اص نب ىموددل لاق

 نيمو ىلا ذعأ دقو نرد. ذا نه ةَقد 0 لق لاق يدسالا نسا: يف ا كه لاو لياعنب نحل

 0 اعيش دميملا دبع يلا ديب لو هاياده ةرضبلا ل
 رفصلا 0 قررا ةماميلا بدق ىف ناك امأ

 ني اااناث الظح (هيعيدهاو ف اهغير ا توق لي دانع لاو

 0 ساس مأو »* 0 الو لوقا 7 عرس

 (* ريت قا تاقاأالا 2 50 :

 ادن يو عيا ع يوت او ا و كل

 نا سب
22 

 جيدي

5< 

 52530 (ناذ
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 ملا م ترخدالم قاربت تدطق # ةزك + يشئيرلا الو يننأتا و 7

 رهدلان ها ردا .ةلايف هل نون ةواد ا يلثملا ا طع و
2# 

 د

 را

 رعذلاوةفاخملا روشنمدب ءايوع # .مسيطل تيوط ناسيتفل ل وقأ

 .يردسلار يف: يردسلا هصأ أ : مف لدعلاب 0 5 نمل

 0 11 ودعا ىهاظ الو دومحمب انيدل © 0 م كرذع كاني 6 منا
 نب دمصا كددع نيدو ينأ نيب عقو لاق يبلهملا دبزي نب دمحأ انئدح و درع د ل

 .هيف لاقف دمصلا درع .يف كلذ لاَش ناكو مؤشلا ىلا هيسنو هاحمف دعاس لذعملا

 ديبزي نم كهس نيا ىتا 5 * انيقلام“ مولا ووذ كو“

 . يس ادلب .نم هنو هانأ «# ان ناومإللا ملف ها

 .:هدونحلا جاو هنع قرفو *# ءالخ ءركسع هنم ريسصف -

 ديدع نم اديدع:مطدابا * موق مؤشم غو مه تاقف

 دنمس يف غرسا ناك مشب ورم لايلذنملا نباتيار

 دب ربأا ماحا ضيق هنمو: - ا ةلج توم هنق

 يدوج. نيعاي هبقعب ناف * مهف لاق موق عدم لكو
 دعدتملا ةحنا 7 مش اح دمدثم عمسأ لحجر اذأ

* 

 د

* 

 1 دوديلعا مطل مك اخو 2 يدك 2 راد كرس و

 ان

 نب

 ان موف حي نيذلا فصح ولف

 ديدحلا .باوبأب ًابتع الو «. امؤش هنم عنمي زملا سيف »*
 رطخي وهو فلا دبع هرحاب لذ_ملا نب : ذمحا ص لاق دريل انثدح لاق شفؤحالا ( ينندح )

 0 ظ ٠ ظ كوقي“ اشنأف
 3 .هبحعم ريغ اذلو بجعم هللاو ا 1 را تاق عزا قر اذه نا

 ااا هريغو يأ امدح لاق هيوووهه نا مساقلا نب دمح انثدح للك نلع قا نس ل1( حا

 و نسح تودصلا نسح ةريغملا هل لاقي مالغإ كدعملا نبد.صلا دادس لاق لذعملا لآ ضع هب

 ْ ا 1 : ٍ ١ ١ ةيف لاقو ب يجحأف داما كر رد وهو

 ْ ب رقما توصلاب كح 0 يف عفارلا ام

 : 00 للملا ءا# الحلا كنيع يناذ

 . . .هريشملا مكح واضاف .6 ملا .ماكتملا اهي
 م ريغم انيع تديص .-# ياَقب م الداحا

 0 انءاح لاق ى نب ناروهم نإ ايزك.ز اك اق هور ٠:ن 00 لاق لعن ندحلا ( ينريخا )

 لاف يملا ةفص يف هل“ ةديصق اندعنأف *يازح رخلا :رمع نب دمع نار ىلا: قكدحملا زيت ةمصا ا: دنع

 ىو.اهنتك ق حفيلا:تيضف اهتكت قح دمصلا دبع لزنم ىلا نض :ةريغ ناد ىل

 ا / 206 2ص لل ل ل ل ا اا ا“ /بب ال 1255557 بد-اب-لل

3 5 .>1 
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 ةرقعاو يناوغاا تفعو * هر اعأ ايصلا ترث

 هركم اهاانضلا ساكج © ,لكشابلمو نعؤتولل>

 عم لاق يتاكلا دير نب هللا دبع ىنتدح لاق هيورهم نبا انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ )

 رهثلا لوف يف ايريس دع سلا دع ناو احح لدتا نإ كاد يناصا مامن يبأ 0:
 هيف بتكو نسلط ثلا نيج دنع نخاف ءاطبأ ماك ينأ يف ناكو

 لاذ“ هوب امهاتلكو نب * انالَز ربت نينا نيب 5

 اونا نال لا يحوم © لاهو للا هنن تاون
 .لاؤبلالذوىؤهلالذ نيب © ىتبي كهحو رحل ءام يأ ٠ ا

 هيف-ىبتك دقو هب ءاحو الي وط الذو ساط رقلا ماع وبا دخعاف لاق

 ددعلا يف ”ىشالا ا « :نيكفلاو روزلا لوق مظنت يفأ

 دا يف حورلا تاكرح اهناك * قر

 نعءينربخاو ددعلا يف 'يشال نه.رزاا كلوت نع ينري> | ثغاي هنهأ رظب ضاماي دمصلا ديع هل لاقف

 ك٠ ثغا تيار اه“ هللا..ةملأ كنلع ةحرشأف جرذ وا ةييع وا شرفم يات كيلق تح رشأ كالوق

 ( ينامصالاجرفلا وبا ناقد فرع عا راموفرصناف ماقو هن٠حبقا يريام اعاطقن اماه وب اعطقنأف

 لثميف اذه لثمحدقيام لقا امو هنم اذه ماع اب رضي ال ماع يبا ىلع نفع هنو روم نبا يف ناك

 لقت لذعملا نب همفلاديع ناك لاق ىزيعلا يف كل لاق ي 9 5 دوم نب مثاه ) 9 2 ماكي

 دنع نا راش اناكو هم نان هل ناكو ا هلا 00 لع نب نايلن نبا رمح دلو نم الحر

 وه رطفيف ساحن مْ هب ىلهي اذه شارفلا ناك ةرصبلا ءارغا ضءب فاي ناكو ؤرمع نب رذنملا

 كذفما نب دمصلا دع لاقف اههمع كلذ عطشا ناضمر رهث يذم اءلف هدنع هنب اوأإ

 رطفملارطف موداارهشبادحو 0# ردغي مل هتيلو نامزلا ردغ

 ردحالا كءمذ رداوب ترق * ةعول د_ختاب كناقب تونو

 ركفتملا ةلحو قوشملا فدا #  هئعل نادبامص كتماسقتاو *

 رذنااناو> ىلعمالسلا ارقاو 'ههنسأب كبلق ىثخاو كئيع قت داف
 روم ل ءايلغ ىف س.شلاو * هموب حور ذا كنهدل ايقس

 رجلا صوق اهوعلب دعو * روازن» لكلكب خيش قح

 روم اق با عن لاو ا عذب * .لمانانا ا لع دورو

 رضرطا ”رزطاك امنع يحضنأ * اذا شارف نبا سس فاحصااعو

 هةر راد ناو 1 رسل © هل: تفلت اذا تطع ةيود دوق

 ..رصفتملا ةهدغ ديو ماراو' 3 هريخ هل مالسالا نع:ىرزب 0



 (؟م8)

 رمش تاق الباق كريك د وعيد »+ ةبابص مايسصلا ىلع كلل

 رضح ا نيزريغو بغملا نيش «, ىف نم د_#اي كردردال

 نب دمصلا دعا اراح كك يرصنلا دمحم ى ءمدد لاق نانزرملا نب فاخ نب د هع ( ينريخأ) |

 اماما

 4 .حاصاممم حاول صارو 4 8 ١ وهم .>امودمصلا كيع يداعل يباولا ٠ دق 0 ديزي ناك لاق كمل |

 هوجعم دهدلا دمع كاقف | محاونو ي ربث رع 50 و 5 هلا ديزي ناكو موشلاب |

 00 تعلو دع ي ربت رم هب د رق ا سب

 ريقث ن م. 0 امو نإ 0 ف

 رودنم نإ دما ينندح لاق نءحرلا ديع نب دهم ىنادح لاق نايزرملا 3و 0 نب رش 1

 دعب لذعملا نب تلا كيع هيلا لؤدف نهدلا ةرصبلا م وهو ردع> نب ىشسع نإ ىلع ب رس لاق

 هلوق هدشن اف هتع هحورخ

 كحل ل167 1 رعاو ه ل رعاو اط نعا
 لاقدلا نم يفرسثاا جورخ * هنع تحرذ مث نهدلا تبرش

 لواطل نعلامفل ت58 هم تتياع ام كني تيدكتت

 للك فيم ا 6 ها نع دعا دو
 اد: يد م قيس دقو # ا كعب ءايريغوه امو * ُ

 كافل ناك هر توع نس * اموبشدعل تاك هلا ناحنرو

 لاحرلا عامسا اع 35 ىلع * مع خخ كَ 5 كك و

 3 :؟ لاق ىلجتلا ةريغملا ن ل 0 ينادح لاق نارك م ١ نوح. 50 ينأدح لاق ةظحح ينربخأ

 أمف أذاف اهأ رف ةعقرإ لحر " 0 كح 0 نب ديلا دع هدنعو يناك-الا لهس ف

 وقام يا عأف الوأ # راظأ ين> اح يف نيف ليدرلا اذه

 امو 9 ف كيلع با وذا لاقو دمصلا دنع ىلا اهعثدت

 رذتعي رسعلا نم رذعإ ٌرطاو رمسعلا عد 01 ا

 يب خجمو "لاق تأ وما هللا كل زعأ تا ال وق 3 ا 01 لوس ن : نب ١ ىلعأ دعضلا دع لاق مْ

 امختساف كلل هىلع بحاو ق>- هللا
 3 ىلعو يااهملا رمصن ب تدييح نرخ رايد ةناع لدحر || ساو

 دي دش ان لية لا نا لذمملانب دجال ناكل يدزالا ديزي ل 52 1 لاق قنقذجالا ثاع ذب نبا

 هعم نمل لاق ه 11 املف دمصلا دع هما امون رشه ةرمهلا كغ دنع اضفيم ناكو هسفنسب تاعذلا

 بح ءمريغ انلو بدعم هللاو 3 *# نبايملا ادن يرأ يرب اذه نأ

 ئ :ط هيف اضيأ لاقو لاق
 نيصلاىلاروقرقفؤحىف تحد #. خأ نب اىف مامعالاىنلا يطيناكول
 نيحلا يف كايإ انتيؤر ناكول * هل ماقبال اليوط ًامه ناكدق



 قرك !تجيصا د[ 2
 نيد ىفو اد ىف :سالا ردتاو#8- ةرسيمو سع فا شل

 نوعررتما ا ل را ىرل اها ويضال ىنر ءاشول

 نيثئع لومىغ ىلع تافلاسلا يف ارزاؤم ناك ول هل اريخ ناكو

 يناضيف يع ههجو ى 9 صخش هل تاق كانضاام يىل لئافو

 نيك اكسلا لثم ىلع كنار اذا « يا نب !ايكنم يوطتلبولقلا نا

 هس وص
 عوطقلا اهكانم نع فكنت » اهارب يف خفنت سيعلا كن

 عيلص فايس ةثيج ناك « يع رضي 4 بمأ نم ا

 | ماعأّباو يماشولا نع رصنبلاب لمر دبروملا نبال ءانغلاو ىصاعلا ينأ نب مكمحلا نب نمحرلادبعا رعشلا

 مد هيسلو نمحرلا كيع نايا 1-1

 تاوسعسا مادمأو فانمديع نإ سد دبع لب 1 ْن يمداعلا ينأ َ 3 0 نمحرلا دبع ره

 ندعرلا دع ىنكيوةنانك ينب نم جدخم نب ةيقر نب قد نب ثرحم نب 0 ناونح تنب نم

 أ نبناسح نب نمحرلا دبع يجاهي ناكو هنامز ءارعش يف لاملا طسوتم ىالسا ىعاش فرط أ
 ا لاك يركسملا ا ِن رع ان ه اهم ددحأو 10 يو همواقف ا

 هب ىريخاو ناسح نب حاصن ءاىئذدع ن ميلاو يدع ع نع ع يرءعلا نع يزيعلا لياع نب نسل
 ىلع مكحلا نب نم رلا دبع مدق لاق ناسح نب اص نع مهلا ن ع ىرمعلا نع ءءيناركلا نع يم 1

 هحو 000 صاعلا نب ديعس ىلووزاحلا نع ناورم هاخا لزع دقو نايفس يبا نب ةيواعم

 هغلب املف قثمدب نمحرلا دبع ناك هريخ ىف رمع لاقو هحاصتساو ىل هناعف يئاما هقئلا هل لاقو هن

 تاخد ةدجوم نع كلزع ناك ناف لح رلا ىلا لخدا يح مقا هل لاقو هاقلتف هللا جرخ#ب هيخأ ريخ

 نحرلا دبع يغعو ناوىم ماقأف لاق نناثا 6 هيلا تاخد ةدجوم ريغنع ناك ناو د رفنم هلآ |

 لوش اشناف ىسانلا يشعل وهو ه لا لخد هياع مدق اءاف همامأ

 عوطقلا اهكانم نع فشكت 57 ىف خفنت سيعلا كلتا

 عيذص فيس هئينح 0ك * حرض ةيحعأ نى 1 ْضِسبأ

 كلذ م: فاخأ اهب هل لاقف تش كلذ" يأ لاقأ راكم ماج رخام 1 تع ,واعم لاقف
 ىلع لاق !ن:#ا روظلا ياىلع لاقف هل نع ىذلا هالك نع ب نأ ةبواعم داو و ايش

 هل ىثاحتلا لوب ضرعءإ مزه شلاق هتفص امو لاق يدرذ

 ناود حامرلاو ميزه 00 2 ةلالع وذ باس بر ب يجو

 نامدقلاو ناقاسلا هب هليم * هلا حامرلا قال تاذا ذا

 بثوتيالو هتاراح ىلع روستي نمي وهالو بي رلاىلا رظاايف ةهحاسدكى ال هنإ امالاقو ةيواذم بضفغف
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 ال لاقو نة رلادبع لجشن هحأتأ ما يفكلذب م +. نخرلا د.عزاكو سانلاةعمم دعب هنماثك ىلع

 لاو ا بنو هدأ ر ىازل مآاطخس تيجوأ ةيانطأ كم نا ل ف ىلع كلمحام ند نيئمؤا 1

 ناب ودب يرجخاع هريدح 1 ناو هاخأ يتاف مدنع: نم جرو كلذ عا اللف لاق هةحءاصت 2 ريبدتل

 اذا قل هننغلا 3 لدحرال تك رعأ كمي ضاام هللا كل>ء.ق ن ح رااقمل لاقو اظيغ طاشتساف 0

 نيح هل لاَقف ةيؤاعم ىلع لذخدو ةتقيس داسو ةسرف بكر هت نسل متهنع تحب كيم 0 ا

 كنترزام هللااهال لاق" ك- لا قايقشادنعاننرزدقلا كلخملادم عيب ارسال ّق نقلا نيمو 30 ظ

 نك ةقباس || 0 6 ز> انيز>الو انةذصن املا امطاق اقاعالا كت -.ةلأف كيلعتمدقالو كالذإ 17
 ا

 كواصوف مهف موف ةفالطاومطل سو هيلع هللا ىلص للا لوسرب روصلاو ىصاعلا نال
 ةرئأالا مييأمكيلا مالا يضفاو متبلو اذاوح + كلعاؤ رت[ الو < وعاش واو وف ريشو برد ىنباي

 لئالق مايأ يم اعاو نيرشعو افي ةيلب 0-1 0-0 غلب دقادي دور اديورف ةعم طق حقو هن 4ع اص يار |

 يم لاق اص رمت ءودلابو ين-لاب ٠ 27 زدالم هه 5 دئايح تدرك لذ ةيمالعاو نيعبرأاولمكي يت
1 1 

 0 نكادحا كلرع تجوال "حاولا نوم نكي ملول ثالثل كتلزع واس هل لاق ءرخ ىف ٍ

 دايز سمال كتهارك هيناثلاو هنم ىنتشت نا عل ط 0 صاع نب هللا دلع ىلع: كتزمأ.|

 يناف ىماعنبا امأناو رم هللاَقف أهدمت لك نامع نب ور اه> وز ىلع 0 ةيمر قثبا نا ةثلاثثاو

 ا ناق دايز نمحأ ها 1 ا 0 ادقالا توا 1 اذا نكحلو 000

 ينا هللاوؤ ورم ىلع ةلءر ءاد.تسا 2 ,ثك اريخ هركلا كالذ يف انلههلا لج ملا هوهر كي ةنمأ ىف

 اءاط هيلعىدعتست اا ةلمر ناب ضرع ايون 1 فدكأ اف نايك تنب ىدنعو نك ادق ىلع 0

 ةرشع سب ينا هللاو نآلا كاد 9 ناوصض هللاةف كنه تعا غزولا: :نئااب ةينواعم هللاقف حاكتا

 .عقت أ تعامل | واو نيعرا ين ةدعلا اولكي :ناىدلو-داك دقو ةرسش «معو ةرشت وأو

 ١ : 'لاق مث ةيواعم لز رتلاف يف

 1 كراع ف يناذ * الياق وكرارش يف كآ ناف» ا
 “روز تالاثم رقصلا مأو * اا رف اهرئك أ رتظلا ثاغب 0 ش .

 ىلا كدار ويت )| كال لاقو هل عضخومدييف ةيواعم يذ>تدأ يح همالك نهناوصم غرف اف لاق

 ةيواعملاف: >الا لاقف جرذخو ادبأ هيلا [دماع 5 أرال كشيعو اود هللاقو ناويميثوف كام ْ

 نيعبرأاوغاب اذاهيبأ ين نمو 4. نك يي 50 ًاوذاوراعوضملا اذهاماه ا 1 كال طلو ثنا رام ظ

! 
 دحأ ناك صاعلا نأ نب مكمان نا هللاقف هتماتدف كلذ كفن ى خهندأ هللاَتف مهم هاشم ءيثيأو

لع هللا ىلذ: ي | يا تفزامل 3 هيدي ما أنعام دقو نم
 هيلا امان ىلوت ىذلا وهو ملدوه

 ناس

 انا نب اهلا تدع دقل هللا لودر ا 1 3و دنع
 ا
 نه خرز ءافديلا رظالا دحب ملسوةيلع هللا ىلدهللا |

 هللاوذ يدع مالا | | ل نيمبرأ لاقوأ ناثال' هذلو غاب اذا .َنِحَر كلذ 4 هوز نبا لاَ مكمل

 :كردق نه 4 كناق"كلغم دج 00 نءمتال 0 الا 1 هل لاق هيفاص نيع ند ل دول

 ميقفافا رجب !ايزع 7 كاف ةيواعم" هل لاقف : نكي اىمأ لجو نع هللا ضةيناو كده كدلو ردقو



- 

 0 لاق همس 0 0 انءدح 4 . يعيعلا ساو ن١ ا نإ 0 تي 0 ي رمل

 !' صخش لاق عاشوا خب قءارد نب بويأ ن ع لاع ينثدح لاق يحاطلا مءاقلا ن ؛ بوقع ىنادح

 را. ذبلو لوالا كيدحلا ن 0 2ع ّ ةبواعم 1 4 ناس م ركل هجماوا م 27 نب:نأو ره

 : كلذ يف نايرلا دع للف هذ دازو ةقيححاا مهرم ءأيف واسم طا

 عباس هرجأ فرطلا اذه لق اذا: * امذ هل ءامسلا قاف نطقتأ
 1 حدانملا“ .كبياع ابعت يم يتحو # ةلذ فرطلا عف رمال يتم تش

 ْ لاقهسأ نع .ياكلا نانو حامصلا نيىع ادح لاقديعس يا ْن هللا دبع انةدح لاق ي رع (ينريحأ (

 1 اال نبهللا:ديرعمبلا كيدقو ةيوام٠ قيادي وي دنع ياعلا يأن يحل رع دنع نال

 لاقمأ نمرلادنع ىو تشالايف.ديزب:ىدب نيد عضو |ءلقمالسلا امهماع ىلع نب نيسحلا

 + ليتانط فلو سوت يوك .« نكعفن نيشؤملا ريمأ غلبأ

 لذرلا سسلعا ىذدغولادايز نبا نم# ةبارق يندأ تفطلا تاج ماهل

 لسن اط سبل هللا لوسر تنبو * ىصملا هدع اهلسن جمع 7
 | رمع انثدح لاق يبيشلا نوي نتويممسا ( قزيخا) اذهوتنأ اموءاقملا ناي تكسا ديزيهب حاصقا

 ْ ْ نأ نبع ديعس نب رم انثدح لاق يرمدلانب رشب انثدح لاق فورعم نينوره ينئدح لاق ةبشنإ
 ١ | تيعذف زاحجلان 0 ةمأ يب ريب زلا نا ىنأ نيح سابعنب رع وا هع يي د لاق كما

 : كانغ فرذ كار ا لامع ذيع .هللاقف هيلع اناخدف هدنع نم احراخالجحر ائ.ةلفمالغ أو مهم '

 : 55 هنو ناك اهيل تيب هل اذه نأ هللاقذ ع

 1 لئاوقلا .اهلغت ملا فانم دن ءو *يقوسن لذلايرتناىثخأت ا ْ

 ْ 0- ٍءاحن قدح ةياها الا يفدحاو تب قعأ انا انإو ة ةيمأ ين: انمج ىف نيبو اننا از رق ركذفا ش

 ١ مهلا نعي يزمسلا انثدح لاق يناركلا انئدح لاق يمع ( 6-5 ) لخعو.اعأ انننب ناطقلا 00
 ا انش ط لاش ناو سن :ةسحال ةيراح علوي ناك م 5 ْن نحرلا دع نأ سايع يخأ ينأدح لاق إ 9

 اهف لاف امح>و راما قمل ُِف هت نيو هدعولو هونغ نأو سم كالذ غلبق | مدح م9 :

 نمحرلا دع ١

 *..© . قيدصل هعرت مل ناو ىلع * اهلام.هللا عزتي ال انه ىتاو

 ْ . قرم ثيدحلا اذه نع تنأقه # :تطرغاو كلاةلصولاتركذللوخ 0

 , ئ.رمعلا نءهععسا لو ي رهعلا نعدشا نب لياخلا ع لاقيناركلا م لاق ين ( ينريخا )

 (مويسني سانلاو .كلذ يف مكحلا نب نمجرلا دبع لاق اذايز ةيواعم يعدا ا لاق يدع نب مثيطا نغ
 , لاق طاغ كالذؤ دايز ىلا هلا ةرثكدل غرف« نبا يلا []

 0 أ ىذرو # :فع 8 كلاش تانيا



 2 و لك لج رمي < سار" "يي حبب
: 0 04 7 

00 

 ناثالا دلو نم ليقلا حرك « دايز نم كنحر نأ دهسشأف :
 ناد ريغ ةيمس نم ر>دصو * اك ا 8 . ةيديشاو

 ل بع جر دايز هنع يضرب َىَح 6 دنع نع ير 0-14 برد نب ةيواءم كالذ غابف

 لئاقا تنا نمحرلا ديعاي هبإ هل لاق هيلع لد اماف دايز ىلا نمرلا

 ناجيلا لجرلا نم ةلفاغم * 5 0 خابأ الأ

 ىنكلو تاق اذكعام ريءالا اهيأ ال لاق

 7 نع. ملم ندالأ

 يصق ينب مرق مرقلا نبأ نه
 ىلدملاو كه برب تفلح

 نادبلا لجرلا ن٠ هدام

 ان

 نإ

 ظ 3 : ينانب ىلطسو نءىلاّبحأ « برح لا يف ةدايز تنال

* 

#2 

 نامل اة وعلا وأ
 تاق وكف انا روتلو

 7 نايلا هيما هللا قانا <14 :تحرفو هوه توزن

 ْ ا نامزاا اذه يف هللا نوعب # معو ةقئوذحأهلتلقو #

 ا قئارتام بيغ يردأ اف * ىتش ءاوهالاوكارأ كاذك
 ٌ هز كلت اع نقدنفنأ لاق باتكلا هيلع لذد امل ةيواعهىلا كلذب هل ب 3و داز هنع يضرف

 لوقت ثيح 0 هل تاقامل هللاو ا ادا هللا 3 لاق مث 3 مست هدشنأف

 ا ةتوافح :تزاخ هعدخ كتكلو لوالا لوقلا نه رش * ب 0 يف ةدايز تن ال

 ىلا نب ةيواعم لهعت_سا لاق ةيش نب رمع ان”دح لاق ىرهوجلا زيزملا ديع نب دعا ( قرح (

 ا 117 هكون وكنا: صكنف ركلا ةررغ لع ىماملا دا نك كلا نا ترطا نافد
 محلا نب نمحرلا د.ء لاقف هؤالب نسحو ىلباو يغش باش ذ؛.ءوب وهو ناورم نب كلملا دع

 ١ . ثرحلا هي>ال

 فارلا نع نسما تركع اكيوح كتياؤ ذأ: كتنع

 باؤ_ص وا ةرعس ثوغربل * افادك تدقل ةلث كناك

 اعلا ليفت لا ةيدح هل هع تما ذا ورفلا كافك
 تاحعسلا عطقنم دنع كتبلو * ًالالض تيهذ ةضيح كتيلف

 نب نحرلا دبع مطل لاق ةديبع يبا نع ماح ونا انثدح لاق ديرد نب نسا نب دم ( قرخا (

 هياع طانخلا هادعتساف ةنيدملا لهال لاو ذئموي ناورم هوخاو اطانح ةنيدملا لهال ىلوم كمحلا
 .اذه تدراام هللاو طانخلا لاةفهماو هسالناؤره و>اوهو همطلاهل لاقوديدي نيب نأو م هساحأف

 كح ذهل كنم اهلبقا تسل لاق كال امتيهو دقؤ هيلع ينصت اناطاسدق 3 ناهءلعا ناتدرا امئاو
 1 هللاو كيلع ينطخسي كلذ نا ىرت تنك نا ناورم هللاقف كل ابها ينكلو هّملعلاال ّللاو لاقف
 010 نمل امهف امهو ناف اهاباق هللاو تسا لاقدمطلالهللاو تساو 08 4 ةيحدت ظحباإل

 35 ناورهءاخاو>مي ندرلا دع لاقف ىلاعت هللام.هو دقلاقف العو نعهللوا كمءاعا

+ 
 ع



 د 0

/ 14 1 
 او 5 0 ١ هو
 سلو يو نا نع ين وا فر 1 خخ 7

 (اثر

 هاو يسع شا أ ناتن 1 © صقان ريغ دئاز ما نبا ل 3

 دلاخو ليوطلا ناهمعو وردعل # هلك ورماي كلم يبيصن تدوهو

 لاق ةديع نع ىلأ ن نع ذامد ناسغ وبأ انثدخ لاق ىعازخلا فاد وبأ دمت نب مشاه ( ىنرتخأ )

 لوقيأشنأو يف للا موب نشرك ىف ىلا مكحلا نإن ةحرلأ نبع رظن

 برعلا ران نم هم 3 ىلع « برش غمدب يدوج نيئايأ

 بلغ نشيرف يرما ل ه سوفالا ني>ريغ مهرضامو

 7 قه نم خيش نع ىنئاذملا ينثدح لاق ةيشنب رمح انثدح لاق سنوؤب نب ليعتسا ( ينربخأ (

 حاس اذه لاقف هارت فك هللاقف سرفهب رف هلي مكحلا نم رلا دع ىلع ةيواعم ضرغ لاق

 دق ةيواعم هللاَقت مزه نشحا 8 لاذ 0 لص مح “ ةلالع وذ اذه لاذ 0 هيلع ص لع من

 ُّق ىئادتلا لوش تص ص أ ثدراام لع:

 ناود حامرلاو ميز» نجا # ةلالع وذعباس برح نبا ىو

 نالسنلا ىلع قب يضغلا ديسك © !.فلا جنش يوشلا ليعاظشلا ملس

 ىو لاقو ةيواعم هللا ىف نآو سم هاخا : نحرلادبع يف واف دب ىف يناس الف ينعجرخ> ا

 لوش ًاعنأف كفن. كلمع اذه 0 هل لاق ماضأو لذتسا ىتم يح

 حباسدرجافرطلااذهتافقاذا + ايد 0 ءاملا قل رطبا

 جداتلا كيلع ايعت يتهوحو * ةلذ فرطلا عفر ال يتم يش

 هللاو 6 ىوداعلا ينا 1 فافذع# بال اد .ه ق* يف 7-1 ناوص هل لاو ةيواعم ىلع نآو سم 8

 دّقل لاقو ةبواعم كدض) لحالا ْى مىقب اماقلو اق هلاو و هلع هللا يل< يتلا لوق لل كنا

 باوصلاب معا هللاو كلا دع ايأاي هنع كلل توفع
: 0 

 هس وف

 ايذّجا هتينح امو كاوه يوهع # لجر يف نيضشام لئانل الوق

 ايهذ هتلقام اذا نيس اف © , دنع باقلاو يدسج يعم يس

 هفو قحسا نع يلعس ولا ى رم يفرتوا ١! قالبطاب لؤأ ليش لدايسل ءانغلاو ينل نب ةدعسأب رعشلا

 4هنع لهر فيفخ اطيأ هيف اطو زممملا نبا نع ل وأ لش بررعل

 1-5 ةيساو ةدعسم داتا جو

0 

 امدقت مةيسأ يهم دقو 0 رفص يبأ نك ت كلا 0 كب ةردص يبأ نب ةريغملا ىرتخنلا نب ةدمسو وه

 يد.سالاديزينبرمع تنبةلئان يف هلوي ر ل و اهريغو ة 4. :بع ينأ ناو ياهملا رع نب ديزي بدسأ يف

 ليعمسأ ن ١ ىسع ينأدح لاق عار .آلا دهم نب مشاه فلدوبأكلذ يف هرب فرخ ا)اهأوبع ناكو

 0 0 ا ةلثان باش 6 رفص ينأ نب نب ةريغملا خ نإ ىرتخيلا نإ ةدعسم ناك لاق يذحقلا ن ءةش

 نم وأ رعلا طرش ىلع ناكو همام اهوبأ ناكو من نب ورم نب 0 نما قدسألا لذ

 < ذي

 ( رسع يلا ب يناعالا ب ) ١



 4١/ا(

 هلو اهفو جاجحلا لبق
 + يلى بقةكمالا # مس ىلا لئن 1

 ١ فدا ةراؤز كدت ةءالملا 0 يناكلا ةيؤامم نب تارفلا تنب ذكداع هذه ةلثان' أو يذلا لاق

 يسع لاق اهدنا هكتاعبو ةءالملا قدزرفلا بيش دقو نيعباتلا نم اندحم |بمقف اهو ناكو هيشرحلا

 ْ 1 ركذدقف ةلئان اماف ةلئانَربغ امدجو اهم وا ا ةأرعا نأ رعأ ال لاق مالس نبدمم ينادشغ

 . قدزرفلالوقب اهفو رقعلا موب:اهنع لئقف اه>وزت باهملا نا ديو نآف 6 ناو: ةكينم اهف

 لئان ريغ ىلع ءالاشأ :نيكي و * رمش ن نحبض ا تاسورلا اماَذإ

 . لياز ملا بانشلا ناعير رك ذت © اهنا ةءالملا .تنب بلاط مكف

 ١ قدزرفلا لوش اهم أ ةءؤلملا يفو

 :اركتعاو للا يداه مر عاذإ * ىنقر وي تنيط نم ةءالمال ؟
 لاق هللا دنع نب نح ىلا ديع ىتثدح لاق راكب نب زيبزلا ىنثدح لاق ءالعلا ينأ نب يم رذلا يقرا

 نمسلا اذه عيبأ هل هلتلاقف نمس هعم ايودب تيقافةرصبلا يداوي ضغب يلإ ةءالملا تنب ةكتاع تجرخ
 ىلإ ت رظف رخآحتنف ر 0 حقا ت تلاقؤ هانادتلوان مْ هيفام ىلإ ترظنف ًايحب حتفف هانر أ تلاق م َلاَقف

 تادكوراثلا عع دانب تاعجو هل سأ يف ناك رب ناعدف اعز ويه ته هن دلت اخش املف هانإ هتلوأت م هي ” هشام

 محيي ب بيب ببي ييييييييييييبييييييبيييييييييييييييمي يي بسسس -سللا سبب سمبل بجس٠:

 يأ 5 نيم نب تا هل لاش الدر نافةيلهاملا يني ل تاذب 2 ىغل ريد ل لاق نييحللا

 ا لاو موسي ءلا رظنف نان ردعتلا د اذهل تحتك اذه ينيرأ لاف ٠ ند ابل هنن علنا

 تبرضف نمسلا بهذين أن مافوذ عان ”ءالا ىلع 0 الفا,ملع 0 اماف | ,ملادعفد 5 هدو

 ْن* ع هلعف ١ اذه نا ةءالملا تنب ةكتاع تدآر نييدعتلا تاذ 0 للغش كل . لثملا ترغلا

 (ينريخأ) هتاعف اع لاخرلا نه نهر راع انف ترا امناو اهريغ ةارملاب لحرلا هلءفي ك لج رب ءاسنلا

 مهريعومالسنإ دش و يبي ملاريبزلا ن نعىلدوملا قجسان ف 0 يدع لاق م ..طا نس اص ن لع

 ةيراكل ت تلاقف مهدشنب ةعاج هلوحو ةكب ةعيبر ينأ نإ رم تيقل ةراوز تن ةناللا نأ لاجر نم

 و دا ئدلا“ :ىرح ل داو تا نم هلزنع لقتنملا 4 ةهءرنر يبأ نإ ر رمح تااق اذه ٠ نهاط

 ْ قدا راهو نيضزت اع هم تدضر |! لصاوب نم“ 2000000 3 ول ةلاوامأ 0 الو 2 هلوقل الو

 انع ر مع كالذ عغايف نومه 1 : ان ابا ند ةمال هللاو تاس ا قا الو زاحملا ل اهأ هان 0

 0 ا 6

 .. اباسك نك ر نيبو نيرا نيب

 ايادعس تامقعملا بادعسلا نص

 ابارذ 0 ة :

 ل ب بباب ب يبس ب مس سال

 اهءسر ريغ 7-5 03 ينألاب

 : اياب صنئارعلا تخحصاف اذقو اهرم حابرلا 0 لوبذو

 ::اناوض تميع انف رافعات

 ةلوهام نر عر دقلو

 أتنهتم ل ةادغ تااق ييلا و

 ناو كاذن ىضرا نا دبابو 0 ل ا ل 0 هريشا قيدصلا عاب ل اذه



( 5 ) 

 ْ اذكلا ٠ قامعلا هشدصت #* عطب نمو لاقملا ىء ىعمسأ تلق 00

 ااتع تلطا د_ةلف انذ_:ءام * .يماعتل باتعلاتِ وام

 اياللا كنود كبريض ك. فكي #« هناف داعبلل كلذ“ ناك 91

 اايضو ةيخط كريغ هجولو *# نيبرو قرش كهحوب يراو 2...

 تنافر اذه جر نملامراو ا 3 فانيلا
 نا طا قالا لا نين قر لذي ١ دير نال انااو
 ناقرتقف اقل -:فوع ه ةنحب_ نا لهاو- ناد

 .ناكبأ لك امكح كار دق < ريفلازأ اهذ ل فرسلو
 نالخلاو بابحالا قار نم © يلابالا فورص هب ىنتمر 7

 يئاشطاو ورم نع ىطسولاب جزه ىداولا مكحل ءانغلاو سايا نب عيطمل رعشلا

 م: هبسأو سابا نب عيطم رابخا ا ا

 دفاع :دسيع نك ركب نب ليدلا م ةرهها ناك نيس لا 1 ذك تاكا 00 3 وه
 ناَوكا ثيلو ليدلاو ركب ن كا نب اي نب .ديعس نع ءقلسرلا حماك ا

 ثوغلانب ديز نب هيواعم ن ١ 2 هللا د.ع نإ دعس تان رم امساو ةح راج امهمأ م اود

 بارعإ نإ ب حشبإ 3 .ايسن.نالبك ندديزنب كلامن تدب 0 ثوغلا كا ورم 5 شار انب راعا نإ

 نذر 2 تدي دو هج راخ م أ حكت نم و لاقيف لثملا اب برضي ىلا هو ناط>ةنإ

 لا ا 7 نك مم 0 ريدك عدول نم صلع داك ال هنأ لكاق لاق و قى برعلا

 أ

 زخ نب دس أن بنادودن ةبلعأ ن؛ كالام نب ةرضاغو هلا 5 نب ةانم دبع 3 ثراحاو تيَف

 يور دعاس نا 028 تناكديو ركشن ةحراخو مي 3 1 وم مجطاو ديسأو ريثلاو

 ناكيطاخلا 3 | 4 ةعرمسم ند غلب نواس ملا ( لاق ١ قاطصااو وهواشب 2 020000 ةنراح ن ةعيبر

 هيج نعاب | نا هب و لحرف اهةلط اه>اوزا صعب نأ او«زو حك هل لوقتف طخ اهل لول ام 1

 نعلزؤئانا يناحسعإإ هارتفاد.ف تك َُك بطاخ اذه اي تااق هتاسا اما ا و اه.ةلفام,.> 5

 : ينال ا هنآور ف ةناثك ىلإ الاصتم عيطم بدسأ تددحو يفا لعا الو اهساهمأ لعدف مل 2

 :لصاف يدالا هدي وها معا مف عيطم دجيفانكلا ةءرق ابا نا ر "5 هوار ناقف لب النا د

 انثدح لاق قارولا نسحلا نب يسع هب ( ينري>او.) هلا> ىلع ربا تركذف هنم ديعب وه مأ هب هيسأ
| 
 أ

 : ع : : : 1

 ركذخنا لوقتةىلزنا لوقيف خكن لوقف بطخ لوقف بطاخلا اهناي ناك يناديملا ظفلو 1 )١(

 هأ لح نا.انادعإ أو ينبأ تلاَقذ ابطاخ هانا :



 (ا4ك)

 ! ىماس ىل عداف دجلا نم هادكو اذكعضوم ىلإ ضمالاقفايسر > اعد دحع بلا نمفرمصنأ 6 ا اج يتح

 دقودق ناكو ًاعاش سابا ى عيطموبا 2 ن يابا ناك لاق هيأ نع لفوتلا ناملس نإ ده نا

 هيف لاقف داع 2 1 نب رمعن يلإ

 0 يناعجاف تش د » 0 يذل تا

 لفون نب يماسنوميملاد.سلالب *# ةداس اوسلو ماوقأ د“ داوسلا

 رظب, ضاعاي انهابل كنإ لاق اخذ يمس الإ كنسسو ينس غاب مل ادحانإ لاق خجذلا اهيا اهيا لاق رخص

 مي هرابخأو سانآ ن نب غيم تدل .ةتايس ىلا ريدا مح مجر 22- 2

58 
 ءاشنمومدلومو ىملسابأ ين 59 و ةقديزلاب هعد يف 0 انح 0 هر ,داثلا حيلم ةريشعلا ع 1 اح فر

 تقو يف سوي نب جاجحلا ناو منب كلملا دنع مب ل نذلا ناطيللف لكل ند 5 ناكو ةذوكلا

 0 نيسحلا كالدب ان عيطم هل دلوف ام جوزو ةف وكلاب م 3 تعشالا ناو رببزلا نإ هلاتؤ ٌْ

 عموم ملود يف هدعا افرمصتمو كالملا دنع نبديزي نب كيلوا ل اناظقنم ناكو هنأ نع داح نع ىحي

 رف»ج يفا نب رفمج ىلاهيسابعلاةل ودلايف عطقنا مث مهنم دعا دع دكا مهبراقاو مهلامعو مجال أ[

 ىلعنب ناملس ىلع هدوفو ةياكح الا نذل مم 1 2 هل عمسأ و تاغ 9 هدد ناكفذ روصنملا |

 دعس موب روي ينأدح لاقرمم نبنسملا ي رع ( يف ؟”دح) مايالا كال َّق 3 ا "رع 57 هنأو

 ١ ل نع ينأدحن ناك امم نسحب 8-0 نع ثدحم نكي مف مهر طو مهيعاعأ ن 2-ان ةفوكلا

 حضتفاالادحاهبحصيالو 0 اذا لقاعلا 4 ريصا الحر ير 6 13و هأرا لحر ند هاقلا 1

 تاأس لاق بدبح نب د# نع يركسلا ديعس وبأ انثدح لاق نفح ناملس نب ىلع ن2 هن

 5 نا سارف نب لحارش نع اع يمع سارف وباو يرحعلا ىنادح لاق شارف نب معيولا نب دجحأ

 هرعت رين زلا نبا هامرف الحو هنمناكوسانلا طخ ريب زلا نباوىئلس لذ دف ةضراقم ىلب 7 لبق ّْ

 انا ضل ضلا نكلو نبض تنل يإ لاق علا اجا اج[ ريجزلا نبا ةللاقف هب. ءاناف مف ل

  هللأ مياوةلفلا ةمالا هن قطن اي كنف ىلع قطن ناطيشلا نأ رهغلا هيفا هللاب كذيعا لاق هما

  ىلعاتثدح لاق لعن نسحلا (ينريخا ) كيذك هما دق الإ 3 ساجلا ىلع هدب راداد انهه ام

 نا نو ياكل

  يدعن ةنافننب رعب نيدو ةورسعنب ةيواعم نب لفون نبيملس هناف اذهةعرق ىنا بسن اماف

 :نعاشلا كودي هيفو اداوتح لقون نب ىملس ناكو ىنئادملا كلذ ركذ ةانم دءعنب 2 ليدلا نبا

 ا 0 21 ىف ءارسشلا ار نم ىبلو ةحاجلاو ةبومالا نيتودلا يرضع نم سها وهو يف ءار دما او ع + سيلو ةيسابعلاو ةومألا نيتأودلا يرضخ نم ىعاش وهو

 .فرطأ طق أ ةفوكلا لهأ نم هواي : ل مدق لاق هربا نعيبتعلا نع يرمعلا نع ىنار |
 ءافرطو ةيوارلا دامحو دايز نإ ىو سايأ نب ١ عيطم نع ينادحم ناكو هدم اثيدَع نحأ و 0

 او تلق لاق اظع ءاللب هدم ع هال هس واساو لاو ًايطم ىرأ نا ىبشاأو تنكهلت اقف سانا



 2 اا عي مر م

 را < و يا كو 1007

 رحل 5-2 ©

 طيف زا ب هبعي

 ( ا

 لاقكاذ ملو تلق هنع ينلأست نا درثال لاقفهنع ساي نب عيطم بح يصي ناك ةفوكلا لها ند الحر |
 كحدعضف هترحصب تفيعاذاو كقاش كنعباغ اذاو كالم ضح اذا ناك ل نع يايإ كلاؤ امو

 ورم نبةللا دبع ىنثدح لاق هيوروم نب مساقلا نب دمت ينئدح لاف افحلا ىلع نب نسحلا (ينربخأ )
 نبم هاربا ينثدح لاق ىوب رلاسابملا نب هللادرع نع ريح نب دم نع دمحم نب طاص ةيون وبا ينثدح لاق

 ثيدح مالغوهوةليل تاذ ديزي نب ديلولا ينغ هنا يداولا مكحن رك ذىحينب رفمج ىل لاق لاقيدوملا

 : لاقف نسلا

 ناتف ابهجوو * ناولا* اهلا

 ناؤعدلا ىلا + رم يح
 ناش ” ايهناك © تنك تشم اذا

 نافع انك ف تءاشتلدح دق

 ىل لاقف يتوص له يف هى ةدعاف قاب كتيدف دغأ لاقو يلا ةساحم نع فز يح 27 0

 كتيدف وه نمو ل كتمدخل ءاضرأ نيئمؤملا رشا كل دنع تاقف اذه لوش نم 5-5

 لمح ديربلا ىلع هيلا لمح نأ صمأف ةفوكلا تاق هلحم 5 لاقف ينانكلا سايا نب | عيطم ت تاقف

 دب ىو هيدي نيب فقاو سانإ نبأ عد .طمو هللا تلذدف ىلءاح دق هلوسرب الا اموي رعشأ ف هللا

 لاق م هب < هيلع برع هايأ هتيئغف يداواب 0 كلذ نغ هل لاقف هب برعشب تهذ ن ء..م ساط ديلولا

 د.اولا همضفق هلع ايلف يم ندا هل لاقف نينم ؤملا ريمأ اي انأ كديع لاق رعشلا اذه لوش نم عيرطل :

 سلاحا برقا لج ىح هاندا هنادي لذ ضرالاو هلجر عيطم ليقو هيلع نيبو 9 لحل

 ىرخ يف قاطم ع توصلا اذه نأ توصلاازه ىلع مايالا ياو: م 3 حب طصافهمويمت 2 * هللا

 3 0 د مو ةياورلا هذه ريغ ىلع ةعامح دلولا عم اذه هر يدع دقو محل ةمنصلاورصنإل

 ١ نَع يلفوتلا 0 0 ىلع اني لاق راع 2 هلل ديسع 0 دخأ هب ( يندح ) ميطم روضح

 3 اح انفنح الاقرهزالا نأ نب ديز» نب دممو يحن نيسحلا قرع يداولا | 2 نع ينغاب لاق

 ديزينب ديلولا ىلع تدفو لاق يداولا م ع نع هما نع ملا يي < نب دمحأيف دسم

 سلك هيدي نينو صهودج>دقع هدسو ىو ةعارد هيلع را ىلع " بك اروهواتلامو جر نينغملا 8

 ا اأو تف دياف برطإ 0 هونغف ييءامو ىلعام هلو ينب رطأف يقانغ ن :,ملاقف راد تلا

 هّسدفف انس

 ناك اهييجوو © كارلا 1 ١

 ناريج هلرسل # ديرف امطاخو

 نابعا اهناك © :تاثع طم
 بالا نم هيلع اع لاوس ىلإ جر نأ كيلي 8 لبد نوجوطاو املا نيم: هعم اب هيلا يرف

 نب هللا دبع انثدح لاق ةيورهم نبا انثدح لاق ىلع نب نويلا (.ينربخأ ) هتحم ناك يذلا رامخاو
 بالا نب , هيلاوو عهفملانباو يئراحلا دايز 0 يحو ابا 1 عيطم ناك لاق ة هبوب ١» نبان ع لوس ينأ :



  0ظ ١

 ةقدلزلاب نومرب أمي 38 كل.الو لا هيحاص 1 مهدحأ ا الو نوق ريش الو نوءهدانتي

 جي أ هئمو<و هَ نءيلف ولاد .ن 1 ىنادح لاق رام نا 5 د هع نإ 0 ( ينأدح (

 لأ نب رفعج نب ةيواعم ن هللأ دبعيلا اعز ةقدب زلان نعيم صاناك و مشاه قب نع ةز# نب ةرامعو سايانيا

 | نم حاون ىلع رهظ ناكو ناسا رخةيسايعلا ةوعدلا رورظ واو هيما: رخا قع رجب اجا تلا ىنأ

 مهاربا يف 50 يبزونلا لاق هناق ذاشإلو هامداث .ةرامعو عيطمناكف 52 مقو نا ادلب لا

 بذي سأر لعفقاو مالغواموب ةيواعم ن ١ هللأ درع ىلع سايل نق 1 طم لذ دلاق كيذا نب ديز نا

 هع درعا بذي ىذلا الغلا ناكولاق ةقساع تاكل ان باد تقولا 0 نكي و كا دنع 4هنع

 ٍْ ْ ا 9 12 و بهذي هلَقَع ا ا عسي ءاعم رظناءلف رظانلا نيع قوري ةروصلا

 8 : ظ ظ لاف جاجليو
 0 00 ع لول دعا هب هل سطل نيعأ مو يفا
 جرذخ .الو ةبقر يدب سيا.*# اسرءاسءاغمهيلع ينحا 3

 كا يسع همع نع يبأ ىنادح لاق ىلفو 0 لا

 أ اريك ايش ناكو هِسَأ مما قفوتلا ىدنعلا ناليعنب سبق هل لامي ةطرش بحاص ةبواعم يبال.ناك
 00 اع و ةيواعم 0 ظاف امون لقأف هلفالا تا نع اذان اكو هللاب نمؤي.ال .ايرهد

 , لاق سابا نب عطمو ة ةزمح نا

 ا ع ىلا 0 * ايش عنف ناو اسف ل
 ع

 لاَقف ةرامع ايءزدا

 10 ف كعب رسَع نباو #2 0 5 ناعمس نإ

 عينج قع لمافلا اقف نتا لاقذ ميلف لع لفافلا
 1 ظ ير نا ا ذولا ل ل دبل انا ةطرم هلو

 انونأما يف نذأد هف ع 6 نك ىلذوللا لاق. أ
 1 حاف تنأ هل اولاقوهلءف ىلع 3 نع هومالف هموق 4. هلل اع لذدف

 1 اوعدمتب مم أ هوبرج لاقف اهمع كدا ولف ةرذقلا ةفحاقلا ورحم سل 3 روءشو كددوسو كف رش و 0

 | ىسع حا هب انتليقتسا امو كرذعو كلمف هللا حق | ولاقو هنعاوف رصناف نيقداص من كن

 . اولا كلما دبع وبأ.ينربخأ لاق ديدبح..نب رضنلا نع محا نع دامح انثدح لاق د نا

 1 ةفورعملايهو قيدض ةشخ كييرأ نأىف كلل هد رم دامح ىل لاق لاق سابا نب عيطم ىنثدح لاق
 8 هللاوال تاقف ىلع امتدسفأ رظنلا يف كنيع تئيخو اهنع تدعق نا كانا لاق مأ تلق يداولا ة خب

 | ٠١١ لاق كنج رخال تلقامتفلاخ 0 كال او للقو قا ىضق كلن رسال كءودت ةملكب ملكتأ ال
 | الا قل فرظأ ىلع ىياخداف ا ضما لاق .هتنيحأ ام 0 هركلام ىلا تفلاخ 0
 || يتظحافالبلق ت :كنةيلاز زاا نيا نكسأ لاف ىلا ن نطفو عءزلا ينذخأ اهتأر ملف اجو منحأو
 | املف ادرق ا 5 نجح هتعلصا تناكو ا نع هتيسناق عضوو بضخ ا ةلهط [ططوبا

 : تابقذ اعضوم مالكا تددحو اههضو



 الا ا تل ءبإو انعدو هبغإ ىل 2

 ) كه

 * هشطا.'ةحافتلاو ةضفلا ةجرتالا "نع © ةشخ نع دامع'اب : ءاوتملا ةوشلا يراو

 : '١كاقف هم كا ف كل 00 3 03 هللاو ندحأ 3 تلاَقف ةنا ل نبا ١ ملعق لاقو ا تفتلاف

 هل .تلاقو و ف تققضاو هضم هَ تقشف اهروانو كطرذاق 1 ةنآ قل هل تااَقف ةسازاب ا 05

 هما زاانبأأي كللقأ مأ ىل لاقو ءالأت لك َ دقو انح ردو هياز الا 56 لد عدو كقداصت م

 وانا اركأ ىلا قوكشرت 0 يودع لفحخو ةياوخاو 2 ء تكمل ىحاحم ىلع 0 كنا

 5 يدازلا لا تاذو# ىداولا ةسظ اي الأ

 يدانلاو ئ لك نءزو د رادلاورمصملان :زو

 يدابلامسيملاتاذو »+ تذعلا مسبملاتاذو

 22 دان ةلغ نم نع

 ' :داقاف نع ىذب نس ه1 ىف داعش

 داوم لحج الو 4# نع ألو لام
 ىقارح لي>يتبو * هللا قئاو ينودف

 دارفا قالا نع * نسحلاب تزيم دقف

 ١ دازلاكئمىدوك :# مح دق نينلا اذهو
 | اءاقر انيامحأ ذذأف لاق لمر ىداولا مكسمل تايبأالا هذه نه نماثلاو عباسلاو يقاثلاو لوالا يف
 : .اهأ رقو اهار املف مويلا كلذمهلا لامأ م نأ تحارتكو ف رطلا ف اعرقلاو اف تايبالا اوبتكف

 3 3 ابف ىنفف يداولا م 2 اهذخم او ”ناق "لع هوم دعس و قالا نيا الق ١ ىلا دالوأ مط لاق
 يح ىلع ملل اش ينانأف تمدقو ةدم تدنغ مت اه يف الإ راكم الو ناحعط الو ءاقد ركل

 ل *« داح ةلخ ن٠ نييحتسأ هللاب امأ اه كلوق نع يعزل للا دا قا ىلا

 ع

 ْ ءسغأو اج اع هس هيف 6 ا 1 4 اهرغ ع مدأ وللا تاقلاق ةعاشلا قى يننلك ام هللاوهللأ كللتق

 ةقيدص 2 :اعل تناكو يتحأ كير اف كل 5 يد <.( 0 0 تلف م 0 ل 0 ةعاس ينءتشف م

 6 أ ل ترد 5 ةمق 0 9 ملا تدور 3 الق انيذش عميل لاق 3 ةيوسل و 1 2 ةينخ#

 8 ءانغاا يف يتءحاص تدحأ مث 0 دامح يم يذلا نا ا مةلعو ًابارشو اما هط انل حاصت نأ يف

 :اهللاقف * دام هل نم ني. دعا رسأ هللا امأ ا توص لوأ ناكف 4 رعو هعضو؟ع تدلع دقو

 | ا رع تداقمن 5 ةعانتس ييحاضط هتعاشو ةساز زاا نءااي يباازاب ا يللاقن 0 لقأو ةينازاب ْ :

 نو "هىلاوال انظ : هكنأوا كلذ يأ لاق تنغ ا ينغت نأ اهتوعا ىانعال قع تاقف ىلع طيغش ا

 . نم .س اجلا اذه كيش نأ دأر ١ تاَقف اذه ففكو ك يأ او 4: :ظ نال ىلع قالاطلا هل 5200 4 8

 00 لاق عكو فما” نا نو هنو انفرمولاو ىلف هللاو دق تااقف نيالا: ف كلذ دفا ا

 0 1 ىلإ ناف قد لص ةيالاؤ ىلا اس قانا سشايا 2 عسرطأ يفراخلا 3 31 ىد لاق 2

 هباحصأ م لدحر نم هت نع قدس نب داوح ينأدح لاق تأ زاا كالملا كنع َْ دع لا ناو مه



 كاستل

 0 7 ايل لاقف ك كتفان هلا ت 0 غيطا

 كاضريف هي اني َُك 2 9 زامو هياع ةلّدعم تأ

 كلنف ةادقلا يف تاعدح 03 سايا نباىبداوو هيعدأ -

 | غيظمو ةينازلا نبي كب تثج اذهلا لوقيو هسار اهب دلي لاز اف تيبلايف ةداسوب هيلا حي ماقف
 : فانخلا قلعنب نسحلا 1 ينادح ) ردس دقو 3 أهيم كدحضإ 3 3 لم ىف 1 1

 ١ ' ع "7 0 1 5-0 ناكو كا 0 الإ 7-0 0 هداغف

 ظ ضيرملا ةل_ص ىف هللا باوت © وحرب ناك نم يئدايع كافك

 ضيرقلا نوددضي رج لومي © امقس مانالا كل ثدحم ناف

 ضوؤتلا نم نيطلا ةلزنع .«© ىدنع كنم هوأتلا لوط نكي
 ْ | مك رف ن4 سانإ كك عييطم مدق لاق 56 نك داهع ٠ نع صهزالا ينأ نإ 1 عع ) رع 0

 2 | يأ نب دمحم عم جورألا ىلع در# ناكو يداولا هم ةيبط هتفدصا د 2 دامحو وه عمتجاف بناغرلاب

 بتع نونرمثب اوساح أمل دافأام فتكا ُّط ند هن اص يطعأ ا عببطم ناكو ة ةرمدم 2 ننام 1

 رتل يع ا ارنا ل تال

 ايل. نيل دنا

 3 .: ا لاق يداولا ةيبط

 9 ريدق سس نالغ يرو * رك هعمل هلم 0 يلد --

 اوراسومم“ لح نم انوندو 2 ممإرأ 0 اذإ 10

 اهمتشي دا>و كدحضي م-يطم لعجف

 وم
 2 7 سس وص

 01 0  ريدق ريسبال نأ ىلع يرو « ريسيس ةود غ يلح نا

 57 0 :ي يف نفك هل » نكي لو ًابعيسءأ ن نا
 نع نحل ايفو رسنبا يرحم ىف ةبابسلاب لوأ ليقث هنو ىلسوملا مهاربا نيتيبلا نيذه يف ىنغ
 | نب مجان | يندد <> لاق هيورهم نبا انثدح لاق دل تيسر طرا ليرامح عدن

 | يف هبناعف ديعس نب رمح هل لاق, قيدص سايأ نب عسيطل ناك لاق يناح رجلا رمع نب دم نع ربولا

 0 كموق نادل لاقو اب رعشا قح اهأوهي عيطم ناك ةنونكم اهأ لاشي هنق مَ

 دوغ عيطم اَمئاَق 55 ن. راعلاو بيعلا مة دقو 3 رمل هده كك كنرهشب مهحح طش 5-

 رجض ل ا نإ 0 قدح يف ىءال دو

 مسي ييسر تمس لا اتسم ل ا م



 و

 ١

 1 كلان 1س سس اا ب

 يحلل

 ريدا ع سانلا يف عاش دق * ىلب لاقف ال تلق قفأ 1 !1

 ردع مهدانع هيف ىل سدا * ام ىارذتءاف عاش دق تلق

 رك ان ا ءأا ع 2 ىغفني سنلو ىردوعل رح

 اور قدفاال يل لاقو: # ىأ دق مهل لقومهلا عجراو ١

 ووطا ل ةقيف وزغت كرلاك # هب نوذ>ؤيف يدحو قشعأ

 ريعلا ا 5 ينأ نبا ينادح لاق هيوزهم نا اندحح لاف لي

 امط لاَقذ ناثدع اهو ةيوارلا دامحو دايز نب يح .سم سانا ن عبط» 21 ا :'دح الاق ىمشاطا

 قراولا نسا نب ىسع (ىنثدح) ام امافدقتف ةنصخ ضر الاف وأ لاق تان 3 فد يف الاق 0-5 مك

 نبرح نع هيوره+ نبا: قع ىلع نب نسحلا هينادحو تايزاا كلملا دع نب 2 ينادح لاق

 وكلا ىلذيلا نانا ند لطفا رح ا ه5نورادت نفع يتاح لاق تايزاا كلا دبع نب دج

 نسالا راضحل سا هياع ضرتعي .رفهح ها 0 ىدهملل ةعباا: ديرب ناك روصنملا نا

 عنيطم مهفو هلئاضفو يدملا ةفدو ىف تريكو ءارمكإا كانو ردات ءاطأخلا تماقوا ورضأل

 نالئلخ كح نيئمؤملا ردع 0 كلل كاف ءا عشا هدذاشناو اطخلايف هنالك نم عرفا او سابا نإ

 لع اه الع أن ريغ نم هم و هللادنع نب دمحم انم ئدهملا لاق سو هيلع هللا ىلص ى يلا 3 الاف

 0 هل لاقف سايعلا ىلع لبقأ من كلذ ا كوخ دم: ن سارعلا اذهو او 5 '

 ىخكشااملو كاق يدهحال ةعبلاب 2 روصنملا صأق روصتملا نم ةفاخم من لاقف اذه تءمس له هللا

 و ا ل دكا قيدزلا اذه متيأرأ لاق ه نان ه3 سابعلا نكو ساجمأ

 لع ريضح ن لك افوذ هل ا هناك نع قديدتما قع مس د هيلع هللا ىلص هلوسرو

 ظ همل> نع هدرطو هفاشن همدخ هيلا 8 عيطم ناكو رعع> ينأ نب رفمح ريدا غابو كذاك يأ

 لاقمأ 2 جرخاف دمحل ةعببلا هيلع تقشوهظاغ اذه . عن طم لوق هغلباملق اًنحام َرَفَعَح ناكو لاق

 دحأ انثدح لاق نيسكلا نب يسع( ىنربخأ) د نم متاقلااذهف يدها وه دم ص ناك نا

 كف ةفدانيو و وصنملا ردح قا نب رفعج مدخي سايا نب عيبطم ناكلاق ينئادملا ن 52 نا

 0 ناىلع تمنع هل لاقو عيط# اعدق هداشإ نأ ينخو سا: انادي هب رهش ال كلذ رفعح وأ

 1 دل ين* عمسإم هللاو اذه ىب نظآ 7 2 ا 0 هللاب كد .ءأ لاقذ كتقديز هءاعتو ىلع بأ

 ١ رخو هرمضياهالا كك معو الو كالذ عر لاذ هلو هشزو هلح هاعو ادا [| 0

 لاق . م 11 اق فق دا 0 نيئمؤملا 0 ىنمؤتا هل لاق مامأفف ةحايلا] 0

 اناا و دل هنا معز لاق "ىد يي ب كل ١و لاق لالطلاو داسفلا يف اههان مل ةباهع 3 هف حاصتسم سم

 | هيفامهللأ وف هن وئعو اهب .هودعإو هنورغي مهو .اهماع ماز ءلا بام عجو امطخ يف دم وهو نحلا نم نم

 قا لاق لوقتام 0 كلو روصاملاهل لاقف ناياالو رفك الو لزه الو دج نم كلذ ريغل لضف

 تملعىاهءاعتالو مالا اذه نع هليزت نا ده اوهتنح ىلادع هل لاقف كلذنع 0 ساو

 نب عييطم ناك لاق ةشئاع نبأ ع ءع يار 3 يف لاق لل ) هئع هئلازا قدير وح كلذب

 0 ف ىلا حا نال



 9 ا دا : 5 1 نت فل جرش د د ا

0025- 

 عيطماب ىنباتدسف أدق عيطا لاقفاموب هءلعر وص لاءوبأ لخ دق روصن 1 ارفعج ىلأ نب ؛ رفعج ىلا امطقنم سايأ

 لاَقُف همر راد رفعح جرخو لاق اناعف ' يا ع اذاف كةرعر 1 عا عيطم هل لاَقف

 لاَقذ دلعاو كمهشا نم هللا نعل 0 دب هل لاف نذا ريغب يراد تاخد نأ ىلع كالمحام هبال

 مل ا 0 0 جوز ا اخ ناكو لاق كسب فانع كل هش انال للاو

 هريذس يف( ينئادملا لاقو)هللا ةردق هذه عيب مرا هل لوقف فقاو عيبرلاو هي هنبأ يدب نيب عرص» ناكذ

 5 00 ردك ند ره باص اذ هلع ث رخلا ن دعا نع نيسأا نبا يدنع نع هلرك ذ يذلا

 روصنللا هيلع نو كان ىت> تارم مويلا ىف عرصل ناكذ عرص نا نم ا هنأ 2 ل 1

 سايانب عيطملوقيندشنا عمي رال لاق هربق هيلع ىوسو نفد املف هنزانج عم يشمو ًاديدش انزح

 هدشناف 3 نب ى ةس ص فق

 حففسلا فراوذلا عومدالو * حرقلا ي اقل اوكبا لحأأي

 حدب مو ركشب 0 0 اوحار

 حيدملل سما ناك نمو مولا هلءاكلا نسحم نم ريخاب

 نعزا زكا ن نع 2 يحع هب ا علا ادع 0 ريقلا اذه باص لاقو روصنملا ىف لاق

 ىنثدح لاق لع رسا نب بوقعي ىنثدح لاقرا# نب هللا دينع ندم (قرحارو ا ينئادملا

 دقةي راح ىلا رظنف ةناصرلا سابا نبعيطم ر م لوش ةشئاع نبا تعمس لاق ينرلا ماشه نب 0

 ىلااملار ظث 0 نعف رب 2 ؛اصو أ مااوحو انسح سحشلا اهن :اك ةفاصرلا رصق ن مه تدحرذ

 لوش وهو هعم ناك لحو أ تفتلا مل 4ع تاغ نا

 ناسملا ليئاٌءلك * هفاصرلانم نجح رخام

 -ناتفلا لد يف سدع * نا را :ففح

 ينامالا نيب امسننو # ةرم-> ىف نءظف

 يناعملا نم بفرطللاو * لياعشلا كال: ىلع لبو

 تاع يتاوفلا نواف ىف رك  لوطاب
 0 ني نع دعس ينأ نب هللا دبع ينادح لاق هيو رم« نبا انثدح لاق ىلع نب نسا م

 ىلعمزلا حم دو هدب يا أملؤ هل 000 دع سلا وهو ور# 86 ماشه ىلا سابا 00 عيطم لخد

 ا لاق كك لحرلا
 !ولسقلا ن كعمد زح املاط « يبق عمدلبتززحدق ى 40
 52 يتاحر يف 09 رو + ىأف ناآلا عطقت نأ يعدو

 سلب و

 وأ يي 0 كام تير © قع عفادب نأ هللا ىدعق

 0 يمداف هيلع زيزعب * ىلاعملا وذ هؤاشب "يش سيل

 | تا راي تتك .« اماذا لالا ةضق .يف نأ

 ١ لا لصقل يدم لاق لاق هسأ نع دايز نب رودنم دلو صضعا ين د تعا ىلا دع نى خاص

 ١ ل رو ا وق لااا



 ( م*)

 اهلوأ ناكف ةياور ريغب عيطم رعشيف تايبالا هذه تدجوو 1

 ابيثك ًابلق عومدلا باكسناب * ىوكت ىهو يتنبال تاق دقلو

 لاق هيورهم نب مساقلا نب دمم انئدح لاق فافخلا ىلع نب نسحلا ( ينربخأ ) تايبالا ةيقب هدعبو

 ذس ىلع هل ناو>إ عم سابإ نب عييبطم ناك لاق مصالا حاد نع يلفوتلا د_2# نب ىلع ند

 عيطم لاقذ بارت هل تلاقف ةلشب عيطم املا امواف مهمنغت ةئيق مدنعو '
© 

 تصح وح

 انأ ناك ام دعب « !طاست دق يلق نا
 «.اناضأف هاهو © اهتم" ةانزو
 اناخسدم ىلا يف سبلاب * نداش ءاهاو 3

 اباقألا قل اذاف « باش يف ردب وهف

 اناح ات رسح *نح دموي سهشتلق

 اناطو انال دق ناش شكت هنم يفت

 اودع هقيدح 51 ا ,ىاناا ا

 انارت لاق ةلق ينانأ تاق اذاف

 يدسالا نحلا وبا ( ربخا ) يتاشطا ةياورأ نم رصنبلاب جزه تايبالا هذه يف يداولا مك

 ةردانو اياو> نيلنلا نحوك قابإ 3 حادي نأ ةريمص نب حاس نإ ا

 ةناك و نيرااف هل ل.ةذ اهرذافمو 3 ام رك ذبو نشل نوطب ددعل ال ناك موي تاذ هناو

 تانقرلا س ا 5 نب هللا نع لوق هارأ # وك نوعرمس نيطسافب # لاق

 كافر اه ني ىلو> ا ند 3

 ا ريصلإ نأ ىلا ن 0 و ا

 هيف مهدشنأف هبادعأ عم 0 سشاج دل - ند ناك اماف هدول عض طم ءاجو نفتشاَف لغش هنع

 يفارب لو بحو * ' ينأافح نم ن ه ىلبو

 ناد ربغ هصخش و # ياقلب هفيطو

 نانيعلا هنسحب # يثني رديلاك رغأ

 يناعداو هبح يف « .نالدتال ىراح

 نانحو ق-وجيف # ريصق موب برف
 ناحيرااو فصقلاو“ * ايحم هيف حارلاب

 نانسح اهاهحو « ناتنق اندنعو

«* 



)84( 

 ناضأل هدا .* ناحاص اندتغو
 نامرسلا ب, كرار # م لرآ تكف
 ناعطلافالت> ا دنع # ليم ريغ ةق يف

 نالعالاو رسساا ىف * فرخ ف وذ لكن م

 ناديلا هنع قيطي * مظع ص لا

 نامزال 5 5 0 0 0 نو

 ناف *يش لك # انتج كذ كازف

 * ناذلم قفاوم .* ليا> نمىرذاعنم

 ناهد ان قم # ناوتم  نعادتم

 نادقرفلاو محتلاف * ءاقل. كدعي قم

 ناركس عمناركس *« الا مهي سيلو

 ناب ؛ نصغ هناك * مالغ لك هيقس

 ناود>رالا هر د راقع سا ردن> نم

 كاكأل يرسم تعداو يف تفتهو ينتحضف هللا ةئمل كيلع لاقف ناهد ونا كلذ دمر هقلف لاق
 ىندوم ينأ نب ىسعن 00 نرخ ) كودعو كّشادص نيب قرش ١ اقف تقام كرشاعأ الو اد

 ميطم فلا ت :5 لاق مساقلانب ىلع همع نع سور نب ىلع ينثدح لاق ةف ذوكلاب راطعلا يلجعلا

 لهو لاقف كلذب هتيزيحاف قيادز هنا ”ىاولاقو ةعامج هيرتشع يف ىنفنعو يك راح ناكو سابإ نا

 اوم 3 ةالاص يف نضلأز ملا ل ينندحو له 1 كلذ ىلع نحن ايش ثأر وأ ف م: بكت هس

 هلزنم يف موي تاذ ركسلا ىلع لجسف هد 1 كاما ا ولاق اع كتارخلل كلو كب 00 2"

 ١ حيبطصي دا ديو 0 اال ا نر ىل .حاصف يه موهو لبللا توج يف انر طمو هكدا

 هلوق وهو هلاق اب هينش ىلع ددزب لعح مان فا نر اهاف:هبب 1 50006

 : 0 كَ هاك ا ارضع 2 زدضا لن الب مت تحت 3

 هآوق: وهو ا ب هيلا تاضأف نونفلا نم نفث ىف !رعد لمع اذه يس يف تاقف

 را 3 فوت كك تدقو * تكور ناو يعد ل 0 نا

 000001 ا دفا هيرطو رطل اذه ىر اما ىل لاق تحيحت عيطع ترفظ يدفن يف تاقف

 كد عَ يذلا و لاق قادنز 0 تر ل تاق كا 7 1 رم 5 و كالذد و 0

 اظفحم مونيتيلا ت تظفح تكا للا لاقف نيّبلا 00 يعد للط تحن .نأ كلوق ت تاق قزإدز 11

 لاق وه اقأتكلق اننا اقذف ىلب لاقف ال هللاو تاقف تااثلا

 1 او رم # نسح ىنأ ىلع هانح ام

 كاقردذملا نب مهاربأ يف 000 لاق ةهنوره» لي مساقلا نب دع ا لاق ىع 300 نسا ( ين ؛ددحو)

 لإخدف بارش ىلع اوناكو هل ناوذا ىلا سايإ نب عيطم ءاج لاق يناحرملا رمع نب دمم ينثدح

 ٠١ - نمي فام ويوسع ل وحان وع
 : + نسر لروما ' ,



 (8م) 8 :

 : لؤي هةعمسلا 0 م 2 5 رك تباملا بداص 2 أملف هل ند معلا مالغلا

 صد ا يا ارهد » ردصاا لد الب 2 تدسمأ

 ند دقو ىلع تدقو :* تيتك نو يزد

 لاقف كااثب ؛ نتيلا كانك هل حف دق ا بحاصاب عيطم رح اهلل

 ركب 1 هيحاصو 0 أن ا يبأ ىلع هاند امث

 رك ذو 1 اريخ مد انأاب هللا 37 ر> لوقو هله 0 ىلع ع ف عسيشمب تيبأا 5 ناكو

 مهيأ" كتأرقثةقدانز ءلا يف ساي نب 2 رو تنس يأ 59 .ثرلانا 14 نتاكلا ليعامس ا كت مهاربا كب دمحأ

 0 للا ردا لاق اه اهأ ىلا اهدرو اهون ليقف هنم تدنو ىأ ه.:ملع نيد اذه تلاقو هب تفرثعاو

 1 6 لاق 1 قر ( مهم الا عطل بقع الو خا دو هم 5 ارفلا | 2 لاقي ة 4 رق 8 ل.

 نغم يعمهفلا هللاقب ل>ر اه . ناكو دادغإ ب ؟ الا سابا 0 مع اهم ناك لاف ةشئاع نب نع كار 5 ||

 لاق تاسالا 2 هوعادب دايز نا 586 ىلا نتكوهناوخا ند ةعامج اعدو عسطم هاعدف ٠ نس#

 ىدحم رامزو رورشم ىعهفلا اندتع

 ديهيسو ريمتو # ذايعو ذاعمو

 ديدشزاقلاو نلق_#_|!::نولمع ياسو

 دوعو كاسم مهف * نضعب نا ر مهضعإ

 برو موةلاك ؛انم لاقو اممكدعضف يدهملات امبالا تخابو موعم برشو هذنع ماقاف ىحي هاباف لاق

 | نيودلا َ مهاربا نع( هيورهم نبا طخ ريا اذه تدحو ) ةلدارملا زملقلا و 4 لاق هب كلا

 | ىححالا موب حب .طصاوهتالو هموببرشو ةفرع موب حبطصا 1 طف 0 يناحرلا رمع 3 د

 تاينالا هديب لالا نم ىخ لإ
 ا ديزت اننيقاسو. # ىتحالاةلياانبرشدق

 داس رامزو رد#*# و رمسسم ىمهفلا ادع

 دصلو يدب وهث # ااتق .ناملبيو

 0 و ريمعو # ذايعو ذاع و

 ديدش زلقلاو زاد#_ه مهلك يادبو
 دوعو كاسم مهف 7 ضعب ناحيرمهضعإ

 دوس موقلت وا# مع سحنالا ا

 هب مهنع انلاو * ًاسولج موقلاي ريق
0 0000 

 دياخ لح امو نقي ديدلا ركب لعو

 اموب :بتك ذايز نب فوع نأ قاحرملا ريع قنوع رك ذو ( اذه دس فاتك تدجحوو )

 يح ءانْعو :نررط اقسا كديع ناك ناو ىلإ شنق ءاغراف, تنيك نا برمدا ةقيغل مويلا انأ ع طم ىلا |
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 ان اول نا نك م51 نم طال قدك لا اا 171 ل 5 ا ل7 5 شا و اكن ل ت27 اك ةضططل هته تسلا سل دانا

 عييطم هللاستكف أ امالغ اوعد دقو ىداولا 2 ةيوارلا دامس هدنعو ةعقر هنءاحف كاتئح

 داع ان دعو #*© دس -انل 9

 دازةسمرياو * 0 ا'ريخو

 داك وا ريطي # بر ط نمانلكو

 دامح ال وهو #** انرداو اًثدنعو

 كاف -.اتئكو) د5 اذاتك 2

 دايز اندف * امالغ يمشتوا

 داع الو انع *« ءاوتلا هب ناام

 ينثدح لاق ناز رم لا نب فاخ نب دمحم (انربخأ ( موعم ةموب هب ملأ مهلا راد ةءقزلا 1 رق الف لاق

 0 رمغلا سايإ نب عيط - مدمر بأن ع نع يزيركلا يثرقلا ةسينع ن ء ي صماعلا 0

 مف لوقب ىقلا هن هند رمهقب

 هنالب ُّى أ عدو * ءاقش يف كياق حبات ال

 هناع قسم رات 0 نأ كعومد فكفك

 ةءانع نم كلم بدق # 500 دو تسلا عدو

 هاهم ف نع م #2 اهتلن تف هذ مدح

 كاوا عالزامرلا نك © ةنحا قفز 5
 دا يمديلا نك »8 تلمح ةئفآ اذا
 0 اهرادصق ا.ظع ان تفاش رودالا اذاو

 هنا يف كلوق لكي مل * هحندم تدر اذاو

 هنادر طع ُِق داو # يدها مع يح قف

 ؟ةناميض قا هسا رب ا ستاد كو

 : مل 0 و ةيلس ةزئاحاهب دحا دست اا تلاكف مهردفال | ةرششعبهل صاف

 3 | فطعتسي سايأ نب ١ عيطلخ < ن ءىدبز لاس ايعلا نب دم ىندشت '#هنامدن نم ناكف دياولا هيحاب هلصو

 دعاسو امهندب 0 0 د ىح 9

 1 هدبسع هللا هب ان صخ ىذلا ي“ || مسا

 أمس كاد ةهللاهل لم 2و ى + هلالا هاعدق

 اشارب ناكدق ىحي نإ ار كو 0 2

 1 كعإ يحي يلد هل يندشنأو



 ( مث )

 داهسلاب اهموت نم تادب #* ىحي باغذم قيع 4

 داسو نم هل قرأ 22 ابار يمل هندسو

 يدانملا باو نوريحيال * انومص اوماقأن اريح نيب

 2 وبااز وتم هم تيشعأ * يتح داح يذلانزاا ام | .

 دافمفاوم ركشلاب كل * اذ ى 2 فارق نحل

 نب عنيطم ناك يت || يهود تعرب امل لاق كالملا دنع نب 0-0 نب نوره طخ ( ةخعس نم تذعسن )

 مط هنظأ لمرلا فيفذ> نم ءانغ هيفو اف لاقاهب بدشي سابا

 نيفصنم ع تدكف © نييلا نييلا باغ حاص

 *  نيادخع رش مغو مه 4 مه عل ن نم نان دخن ىل راص دق

 نيملا َةْرَق 0 اسنأ * اهدعب نم «قلأ (قلايدفإ

 #9 ينيعموف فكر ال # نينأا ةقرف وكشات دع. جا

 ١ لاق كادر نب أ ينثدح لاق عئاطن وعي مَع نا لاو 0 .آا دةعن مشاه ) ينرب>أ ) ,

 يضع نأ ىف كل كه > الل 0 لاقوام ْط امثأ امدقف نيحاح دايز نب 00 نإ عريطم م

 لق جن م سانلا ف رصن | يح مهبأد كلذ لاز اف انلاقثأ قدان مث هدنع انتليا فدقتف ةرارز ىلإ |

 كالذيف عييطم لاقو نيفرصنملا حاحا 6 الخدو | ءمسؤر اقلدو أمهم ريعإ 5

 هراجتلا ريخ نم جملا ناكو 3 ادع دق ىو ينرملا

 هرارزىلإ قيرطلا ان, لاش # ربو ريخ يلاط 00

 ةراس 0 ند نبرقوم اذ 5 1 هريس دق سانا دا

 نءيديزيلادم 1 لضفلا انة نس اك ىلع ا نسما ) قرع ( هريغو راشدأ رب كح اذه قور دقو أ

 بلط ىف دادغت نع روص“ 8 مايأ ىف 5 نسا: نم هغامج جرذ لاق لضفلانب 0 نع ىدوملا م فار |

 03 ملادرح دامح ج رخو ة ةرع<. 1 ىلإ ي ده اك ىف ب 3 سايعلا نب د# ىلإ دايز نب - جر 7

 سل اه لاش ةيراح يوم ناكودادهس سابا كَ ع اهم ماقاوةفوكلا كا ةيوارلاداجح داعو 4دم

 امو لاقو نيس أخ: دا

 وئءظ ىلالا يدك يف تماطل #2 مونيدم يق قا الول

 نطولا 1 اهريغبو نان مكي دال تاطوأ

 أمه هدم اك حويص ْق - د ل لاق

 برات عمادملاءار محد جو ىلع 2 هحام -2 06 دادغس 8

 باقت مادنلا نيب يحدلا موج * هناك جاحزلا هيف ىر تدب

 ناسا نيح هبوطقمأمي َط اف 2 ةران بطقيو ائيقاس فرص :

 بهذا نيدسا ءلا اهف 0 5 اقف ع ءزااقرحس انيلع

 سمشلات داك > حارلا ن ما# له زمو جنط نيد ىتسأ خلوا



)784(( 

 لوي امفؤ
 0 عبيطم ٍِي قا

 49ةشعلا نأ رح

 دك ىنذاف مر اب

 ةلق ينيلونو

 ياذا ملت د

 1 ما اذام

 هبئزاجترجأ ىف كل له

 اهد- اني زد امص

 اقرتتعم ”"«افقرا

 اهسانقو يرغ
 مك مث ةدحاو

 ريقلا ليلقلا الا ىف اهم

ر نا ايونذ ٍِق
 ' روفع ي

 روز نعي مراي ىننرزو

3 

 د

7# 

 ريدنلا كاههيضريقشاعىف *"

 # :ًافئاط. هن تددح ام لشي

 رورتسلا ةايحلايفهتغ باغام # بحاصول تأ نم يترمهل د
 كوي 5 مو اذ

 يدعف يدوحملنا *# ىلتاقاي مير اي
 ىدك يدعو كف * الخاو لطملات غب

 يدمرنما+عامو #* ىدهس ينبع ت فلاح

 يدس> ىنم تيلبأ « دحالا يف قتلا

 يضر قرفلا # ياوقش.ن م هب نأ

 نيعيطمل حاطنلا نبا نع نورا ن نسحلا نب دمحم ىندشنا لاق نشفحالا ناماس نب ,ىنلع يتدشنا

 : ْ 0 ىف هلوقي سابا
 رصنأ ام نسحأ هناف *  مهني نم كهجويلأباي
 هز اذا ردبلا همشي « عئارنمكهجوينأباب
 000 ف ىلاو # ا ماح نم هنسحأةيراج

 ربنعلاو كسسملاهيف تيطلاو ةناميط نم ٍبيطأاهنهرجتو
 0 انتساب 0 كر ا

 ماكر اشم هي ةريئابهرنأك 0

 سايإ 5 عب 6 ناك لاق ناقرزلا 21 5
 ىلعملا باحأ نم لدحر ريمعلا يبأ ىلع فقو تملا ريع :ك

 7 ا

 1 لاق نأ 7 5 و هنأ ثدعإ لمحت مداخل

 || كنكلو ةئادفلا نال ىلا 0 ع دال 53 5 5 انأإي ريمملا وبأ هل لاقف

 ا

١ 

5 
0108 

 0 نع رمعلا رش نب روصنم ينأدح كلَ ايندلا نأ نبا انثدح لاق مساقلا نب نيسحلا ( نرخ (
3 1 

 ا



 مهي ركدرااو

 ند ا

 ا

 (لمخ)

 طق_سو لاق ةنسالاب ير منسم ناكو لاق هب ثعلا دواعي مو هيا ككل الا هلك هدير ال كبح

 هن ده كرت 5 يذلا 3 هللأ دا لاق ةماللا ىلع هللا دوا 00 عل ه4أ لاف 1 عيطمل

 لاق يميشلا عسبلا ينأ تب ساونا 3 ليم ءسأ ) 0 ( هنا وه ١-0 ْمْدْعْل و هرابغ كصي مو

 يرسسقلا هللأ دس ع ن ١ كلا نب دنيز نب رير> ل سابإ 0 عميطم دقو لاق هم نإ رم ان

 هب د.صشت هحدم دقو

 اس تاو آلا يكل لوغ

 اروكيلا تمنع يلا لآ نمأ
 دا 6 كلم تنك خو

 بدعم م تنأ يايا

 لازغلا همش ءاروح يصذاو

 ٍي .

 فوتْللا كتقو كارا نم ىلا

 يذلا ىلحباا ىلا تاقف *

 يدنلا دنع هيشا فرعلا ينحا

 ىدتاىذري سل ىدنلاريشع

 ليلقلا نودحملا زيكتسا اذا

 نبدتملا يف ريا رسع اذا

 ةحاح يذ عنا سدلو

 دلاخ بأ كاتق قو يسفنف *

 دلاخ يبأ دير نأ ىلا

 هةفكح نم لضاوف ىف دال

 اتا 5 ناف

 ةاورلا تل ا أريصإ

 نا يكل كيف ىف

 أريمضلا ينشنف يل قات ملو

 اوؤز ىليا تاراحو ىلا
 اريمألا ىصعتو انيبلا مج
 اروع اهم راعلا ىف ريمم

 اروكو آ-ذع نيبلل تبرثو
 أريسملا اذه ثمشحي يسفت

 اريقفلا ينفيو ةانعلا . كفي

 اريدح هايإ نيئملا لمحو

 اريشثع رير> دعب نهدلا دب

 05012 لها فعمل
 ريس اديتع ه.دل ناك

 اردتم نأ نم لداحالو
 اروزلا !وراغأ ةاكاامااذا
 ارو شلع كولا حا
 ريع الاون هم تفداضف

 اروكش يادجم ينمفرعلا ٠

 | رياستلا 2و 0 معان

 لحعتم يناو ُك 22 تفىعدق هل لاق 3 !.ررس أ لع لو اليل ل هب اعددومودق ريخ ذيب مايااجلا

 كقي رطةقشن كدوزأو ءافح | ايف ةلياخع قام طاح ادغ ترضح اذاف هذه يتعاس كرا

 داشن الا يف هثذأتساف ا تس امافراثيد يت جاع هل مف ينك مف يربخ رفع أ أ ماي الثل 0

 كل تأسأ دقل ءا رعشلا ينمي 0 يد يأ يو يرم ريغ كلام ١ تيمر دقل اذهاي هل لاقف

 كروس لقأ ىلاذ تلقام عمسأ هل لاقف كمذو كطخس . ل الو كباحم كغلس عيطتسأال ينال

 انتقفن نم ىتبام غاب“ ؟ مالغاي همالغل لاق غرف اماف 0 فاكتتملاك هنم عمتساف كرذعا طشأو ||

 انتقفنل سيتحاو هلهأ ىلا اميفرصاي مهرد ةئاموهقيرط ةقفنامهود ةئام هطعأ أ لاق مهرد ةناماث لاق

 قدفنأ # هريخ رفعج 5 فرع مو ار 1 ا عبيط فرضصناو كلذ مالغلا لعفف مهرد ةئام

 ءانغهيفو سايإ نب عيطا همأ نع قحسانب دامح نع عكو

 11 11 ل 11 هناك 907 1597 2207م ومص هكا 2 حمس عطل... دج مقلع جي م وم هس ع مصل 2 هع ممم جو م جام سس سس ص سس بج لذ

 ( يقسختلان . نامل
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 ' افاض هدوب ىل يننا ققح .# .هللا توج رص خشل اهاو

 فرضنا هتلذ تاق اذا ىتح 8 ينممطأو يل هيشاوح تنال
 اما ءانغ هيفو ساب ؛! نإ عييطمل هي هان ع اضرأ دامح 1 لاقأ

 اعف ادغ ينبع © ادأ فاخم ىليلخ

 اديا يضقنيال اذك « دغدعبو دغ دغلو

 ادقؤو هتك رح اذا * يدك ىلع رمح هل

 ادككلا قرح نأ .* ىضغلار مج ثب الو سنو

 دوعسم نع يرعإا انندح لاق يركسملا سابملا نب دمحأ ( ينربخأ ) جزه ب تيومل تاس الاهنه فو

 | اهحزفةيفاص ءايهص لاقل دنع نط ءايشالا يأ سانإ نب عيطمل ديزي نب ديلولا لاق لاق يشب نبأ

 لاق ىميعلا هلل ادع 0 يدح لاق ناز رملانب فاخ نب دمحم ( رع ) تقدص لاقهيداغ ءاع هساف

 سانإ نب سرك لقرب نعي رفا 0 انثدح لاق يم نر داون عر دع اكيدع

 قالطلاب فاح دقو هل لاقو ةحيبق 0 دايز .نب ىحب ىلع دبرءف ةليأ

 يفر اهوراو ا نم د فولط انااا
 هقيدص 50 5 2 ال الاهم

 : عيطم هيلا بتكف ادبأ هملكيال نأ فاحو ىحي هرجهن
 هلصوو هي>انعبنذلا هوفع *. يجري مويلا كلثف ىناصت نا

 هع اللا تلك دن فال رجم تدخلت تيك 1 5

 اقع رفوملا .هناوحالا نب 3)) رقيب تأ كاح لاق
 هلصأ باط نءوهموق يف بق *« اناا ا 0
 اهلهن . شاعام .لزت ال ياض الا تحاصتال تنكح لو
 .هلث.ه دجوب داك ال. يذلا * .يناو تدهج ناو مدن ال

 هلقأ هيلا سَ كم 000 رفغي يذلا ىحاص اءا

 هلذع لق بحاص نه ميدقلا 0 ىذلا

 هله> ةلاهْلا نم يدوي نيح # 00 1 0 ىحيرو

 هلمف ل وقلا فااخ لاق اذاو #* اكفا ةدؤملا رهظي نه سبل

 هبحأ تنب مث نامويف لام ط ناف اموب قيدصال هلدو ا

 أ لاق اللا 556 نبنو ره انثدح لاق ىلع ننسحلا ( ينربخأ ) هنرسقعد واغاو ىيحلاصف لاق

 مأشلا لهأ وف لح نا نةدح لاق تناكلا 6 ,١نب دحأ ينأدح لاق ىندملا توباوبأ ف بح |إ

 هم .عوةلاو. لقت هعمريدلا لل لحرب 5 أذاؤ رفس ند 1 «دق دو سمك ريد الزان اموب 00

 'ةفادص هنبو هيب .اذاو نيراميد هلسهوف .بهارلا اعدو لك ف مامطلإ اعدف ييضوه ن هاسرق ناكف

 ١ عطقف ا موعم س ده واجد ريدلا لؤد ذا اهار ا الورعان بدحو بارما _س دف ابأرش هل جرخأف
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 1 ا 01 ل و رفركسم ل يحلو تيا لا

 توب 0 اذاف هعضوم تح لدحر 3 ن٠ املق 1 يد

 يجي ف قب رط نم هيضقأت دك د ثمل ود تبر طام هب رط :

 يد زاك ع ا ىلو_>إ ترد

 تشو سرق ريش نين أو ابو اذ رز ا اوباغنيح
 يدع هر ' مهام مهو نب
 0 ري كاذ كلامو نح 1 1 0. 36 رجلا 1

 يجمل ايلين دل باطوبج « اتلع ليقثلا لخادلا ا

 ترك رد: يحسرق. م انلع هلو ل تياف اع بلح

 يلق .قوف ت كك رزلايخر 1 و فل نم نانا نمو

 سانإ نب ها لاقد6# نب رمع انثدح. لاق هبورمم نبا انةدحلاق لعوب نما ) 86 (

 عييطملاقفام منيب راد ام هب هلك *ىغ نالطب ىلعدايز نب يحي فاح ىتح لمعلا دازو دايز نب يو

 هقيقر اهرفاوح ا # نم قال طب أ افلح ال

 هشهدص تناك | 1 ريمالا ء دق تاهه

 ةدشال و: نوع الو 4 يف ناقرتفب نا داكيال اناكو اا ماكبال نأ فاحو ىحي بضخ |

 2 يلاهنم طرفام ىلع مدبو كلذ يف عيطم لاف ةدم ايفاحتو هنيو ىح نيبام دعايتف ءاخر الو

 لاق رمقلا اذه هلا تكد

 م "م 0 9 * ةدحاو دك ىحيو تنك

 007 انوا انضحام انءحوب #* هضعدقف مدلأ ضع نا

 هتاأبفا لزإتلل نوحزلا ناحل ضف: قءاحتف لاطأف فا نزال نر نال سلا نا لس ل ا ثغ ناكو هل ىف لوقو ا: نيل ا
 برشي 'لمجوإ اين: ظئاللا ىلع عييطمب تك جروب لجرلا ماقاملف سايإ نب عيطم اذه لاقف هنع ْش ظ

 اعجب نلف رهسأ ناو انم * عيرأ .نيعأ تمان مانوأ
 # امحذ انلف هامر ناو * هرس اذا ىهدلا ينرسسي

 نر هضراع يفو حال # قرفم يفبيثلااماذا يتح

 امطقب نأ دولا لبح داكو عييت اويش ٍةاشو ىتس

 ايد الو لم لقأ مو #* هلمف ىلع بحي ملأ مف 4

 اندم انإ يري مهناطيش م نك 11 ءادتعا نك

 أمد سم ناريالا دقوأف *# ةرغ ىلع شاغ اذنك ان

 اعاقأ تمر طضا اماذا يف * اشاؤهدقوبلزي لق

 ىنوكسلا لضفلا نب دمع نع هيبأ نعاوسلا كاد يسادرملا ىحي نب نيا مانغا
 قحسا لاق. هم نع ىعيصالا ي أ ل نمجرلا د.ع ا”د> لاق ديرد نب :لسلا نب دم 0

 | تان عسيطم قلعروب ديزلا نإ هغارم لخدي يي لاقو نورس ناوخا ىلع لد هر ق



 (ة'ع)
 ك0 شر 750222222 2 بي يبي ب يي 022227

 عميطم لاقف هيلع كالذ انا قب رلا ىلع ناكو نا هوقسف أهوملغت ةنيق اهدنعو دايز ب يحب و

 ينغ لاقف رات *ىش ىأ هل تلاقف ةعارس ينغ ةنيقلل

 (ينربخا) معا هللاو مع برش م لكاذ انام ملا مدَقُف م لاق طع اكنا لاَقف كل ع ل . نطفف

 يخأ مشاه ىنب ىو قرزالا كوره ن» رع ينندح لاق هنبو رهه ن :نأ ع لاق ع نإ ب

 نبا ساإ نإ عيطع ناك لاق هبا نع ىمشاطا لضفلا نب دمم نا لضفلا ىنثدح لاق ةناشعيلأ

 7 4ءهم وأ 0 أمف رظنل 0 4ميض يلا هابأ تح دوعاف ملاس ن ( دي هل لاَشإ ا: ىلوم

 هسفنل يندشنأف ينانأ يي دح همم - ريخ تف نع كل

 #«# لع راس لق امل ريصيف # هيلق كلع رصلا ال ه4و اب

 دل هدهج يف 2 0 # 6 رتوملا ىف. 0

 ددرتت امل احور نأ ىوس © او أعل رمد يحضنأدق

 دهشم ن زلاب هللاو هبا ىلع * هناَماب هسشن فك انك د

 فلا هتلطل دارا كفلا ه8 ا مولا ع ارصاط لوي
 ىدي يفةرافذنم نضمهتحبصاف # ىوقرهدلااهب تناك اديتنكو

 عضوملا اذه ىلا تيمنا تح اهنبس نع تافغا ناغا ان | اهرك ذ مدقت ىلا ع.يطم رابخا يف

 : هيف اماسنف

 ز .٠

 ائطاب يوحد ىوادي اذ نش ني ارهاظ اعواد ىلبط

 ايضارافصد>ءةسم يلا رج نإ اهراالو قابوكا اموقف

 انداش هب تدع يناف مك .ىغلاب لزن_ه ىلع اسمو

 انهار هب يداؤن ناك # مالكلا م .>ر مايقلا روتف

 يثرقلا ليفث نإو رمع نب دييزفنب كلا هي 2 وردعلر ,اك نب ريل ءلا ل تام 0 نبهللا ع عك 3 اهف ر علا

 نبسريعلا ينال هشو ور#“و قحسا 0 اهارم يف ىطس ولا كر ل دو كيعل ءانغلاو يودملا

 لئاوالابهيف هيشنل امو اهراتخمو هماغا رودص نع“ وهو رهنيلا ي رع ُق قاطم ليش يان نود

 نبنآليغنا هبا نع دامح نع ىحي نب نيسحلا قرح قدص هل ةعئد 0 هنأ لئاق لاق واو

 ةنيقلاتنغيت>مهمف ىرديالوهو مهعم سادف ةنقمهدنعو هاو>ا نمموق ىلا لخد يضلاةشرخ

 انطابيوجح ىواذ اذ نذ ن اىها_ظ اعواد ىديط

 يوحلا كلذ ىوادب نال ع برو طولا لوش وهو باوو بضغف ةنول هب ا.فاح ابارمعأ ناكو

 هن رك ذف نس>انهههرك ذ 0 نك وهريغواذهىناتكن هدم هم راب اندر ذم ريا اذهو مهدن عند 0



 وز

 - د عيطم لوق ىناغالا نم نام 1

 سس وع
 مهد 9 ةعزأ اهد #2 رد_هفلا لب الاد م تدم

 را دقو ىلع تدقو تدقق لأ يد لط تيقن

 3 نإ داح ل لاق نيسحلا نإ (ىنريخا) يافا مدح نع ء رصنلاب جوف يداولا م ل ءانقلا)

 هش رط ةل.ح ةي 5 0-5 ةيراح 3 ةااره هود 8 راع ت تاخد لاق نائاخ حايص نع قحسأ

 لاق مث هثيدحو هرظن املع لبقأو راش لاب بعلي وهو سايأ نب عيطم ند

 رفعءحو ديعسأ #* العم تلف دّقلو

 رار دع ئمدبف © يقيم يقلب نا
 : رهوح لصو نه # اهم القا

 ديعس يلا نب هللا دبع انثدح لاق قارولا نيسلا نب يسبع ( ينرب>ا ) هنم كحضت رهوجو لاق

 رد. نب ذقنم ىف هلاق دايز نب يحيل ارعش باع در دام نا سايأ نب عيطم غلب لاف ةبون ينام

 ميطم هب ه.ف لاقؤ اموملع نعطو د ع اههفؤتساف تاو هنع دقنم هباحأف ىلالطا

 اذقنمو ىسحمي باع © يذلا عاملا ١ اها

 اذك اميف ل , 3: نعام تك ول تنأ

 اذ.هج دقنلا ىدل * نماعاف هللاو تسل

 يذقلاىل اوفصون“ * يضذرااب رباع لد

 تنك لاق بدحالا عينم ينأ نا نع دف ' يب نب هللا دبع انثدح لاق نيسحلا نب يسع 0

 م مم انوفا ؛احأو عيطم ناكو ةيناورلا هيراج ةنونكم ان ترش سابا نإ عيطم عم املا

 كلوش اعناو ىلا تفتلاف هتءتشف سايا نب عيطم اهب ثبعو

 ْ ملو اموب # انريم نم تردف
 مس م اءللاكك * هم الخ ف ناكو

 مدس و هفردطل «# اح قلي ناو

 معا هللاو نطا ىف كدحس دنقل

 مقني دولا يف ىلع * اذام ىرعش تيلف

 0 نونكمب ينا م: لدم دل هولا
 مظعاو ناودولا ىلا * اهاوه يف ياو

 سا كناشل لطذحا *

 هك كت ثم رأ»

 مر لاصولا لم

 اهاوه يف م

 اي رعاو
 ام اذا: لولا نا



 0 . رار دل اا ل

 اتت

 مزبخأوج تاذا ريغ نهب # ل ىلا 0

 ح -تفاأ, نسي. نب- عيطم ناك لاق هيبنأ نع قدسا نب دامح نع يبي نب نيتملا (قزيخا)
 ءانغ هبف كل لو اهفو:رهوج ا 0

 . يملا اكعد فادقلا هه روب ها يناخ

6 

 ابسط صمم وحومصممما

 0 ع

 0 دمنا و- كلا. حوذب #* رهود تايقأام اذا

 اهكاشب نهد نص 2ع -اوفلا .ةردن رهوجوت
 را أشر ائنعو * ردلا يك رغم اط 1

 لؤي اهفو لاق يداولا مكمل جزهتايبالا هذه يف |
 هرهشملا رردلا سايق ىف # هرهوج يد حا !

 هررش بأق لك تفدق #* امد ٌّق تقرشأ 0و

 01 اهافك تلق الك 6 يق كنم- ةقئاذا قاكو
 .هرضتحملا ةللاب رئاف * امم ولخا نيح ىناكو

 نبا هلا لاقي ةفوكلا لها نم. يف نا فزمف اهربخ-نع لأف هنع تبجتحاف: اموي اهءاحف: لاق
 ىئ

 2غظ0100 اا

 1 ْ اهودحوب عيطم لاقف:امعم لخعتم اهاوهي فاحصلا ||

 د فاوفألا ايصتق : الجو: #- فاتيملا, رسودع هللاو كان
 فال -الو فس هلي مع: عيولشي اذن هلازآأ# .اهق ماش
 ظ فارظلا كانت ىفاناذك ام>«: قفرتت تلاقف. ايفاعف تدي

 حاطنلا نب م 12 ل للة دبع نيدم# نر نور ايدج كلق لع نإ ندع ( قرح )

 1 سايانب عيطمل وق ىدهملا دشنأ

 ركسملا اذتنقأدقا « ربرايهللايفاخ

 روح قاداشنو طو #*  رينعلاو كسملا حرب

 ربح اكلي نم ص * اوغلا ةرد هوجو
 نجوا عدت دفا ع نمووسأ] تاوامإ
 ىلا كيم ليم دولا ان هللاو لق

 رفعج يبأ نبا عاذ > ك.ف ذك ىفف تيشم نا

 كدعضي لغجو ةدحقلا هذه انما نأ لق نيذهنيب اوعمحأ مكليو امنمج امهعلا موللا ىدهملا لاَقف

 ةياوز نممتأ لعن ىحي ةياور يف يهود> اهم احم .ىيلا ةنالثل ا'عسطم تا تدجوو عسيطم لوق نم

 نياوآلا نيتيبلادعب ىهو قحسأ
 فاصدع:سأ همايق ىفناماق * | ا طدوو ل اهومعز

 فارظلا كانت اذكه يتفاي *# يظاتت اة يف

 فايضالا ىغط دقأم 1 اي * اهاف ليقو اهفيض اهك ان



 0 .(ةف) 0

 ظ فاطملاو اهصيق اهنع لاز :*_ يتج ةيهشلا زهري كزيسمل +. 0
 00 ناملس دلو نم ةيمشاه اما امزتشاف ريرب ةيراح يهود تعيب هزي. يئ دمي ن قو كاتو

 امف عيظم لاقف اهتحرخ و ةرصصإلاب ينغت "تناك ىلع

 .رازملا طشنإوانع * ىهوجاب يدعبن ال
 رايدلا كل”تماسكر# ايد تدعب دقل خيو . ش ش

 راقعلا: اتقي رناك م اقتنلا انقررب ىفشإ ل. 20

 راهن اهتسغ ناك #_ لا ةحاو ءاضساا

 ش راعتسم ةيمشاطاد_*_:ءوهو ياقبأقتلا ش 9 :

 اندضنأ 30 زودنم نبىلع ا”دح لاق يزيعلا نيب للا يفزريصلا 0 معن دمه.( 5 (

 اهوجي لاقف اهطتسي ملف املا ىضف يذاو ايفل نايس لإ كعد غيطللا

 اذاذرلا ءامسلا رطمي م د هن كا نطمت ةدلب :

 اذاعأدقام ضعبك بارخ + نم * اوكا قى ا اذإو

 اذا والك اهلهأ نك الوءاع هوت تارمأأل تا 2

 ْ 0 يحاطلا قحسا 3 هللادءع نب ةحاط انثدح لاق ىرودلاو ارفع نب دمم نع س١

 0 تلاع ةفوكلا ر يعن مه. لماعم نانا نا 0 ءطمل ناك لاق ردعم ١ يلا ناقاخ نب سيش نب

 : 2 ل ترش: اذإ 0 هند ارو ةقطلا كالت رشاطو ديينلا 0 0 هن ريشعو ءايا

 ظ هللاقفهرادباب. ىلع سلاح وهو سايا نب عيطم اموب رش هفاخو كلذ بيم يح اذإو نولوقي 5 لاقو

 2 اطماعدف شطعلاو عوطاورخلا أ ن 1 مد وو ” 6 تعحرو جح ىل 0 كاقت تايق 5

 ةيرشالا نمواذك راجاو ذرازؤؤلا نمو | يل ميدنع هللاقف كدنع "يش ؛ يأهل لاقو واق

 شعلاهللاواذه لاقف اذه ىر فى هللاقث ماعطلا ن ند غرف ذو شيخا شردقوا ذك نيحايرلاو جائااو |

 َِك يي 6 وأم ! رمشب ىلع هيف ثليرم ةكيالملا مشت لاق ىهامو لاق تفرصنا الإ وام تيفوزا ةطب هنف كيرسشلا تناررلاق ةنطلا هشو

 أ

١ 

 5 قل ىقح دعب لف يضءو ينو.تكهو ىو تحضف دق مكن ريشع هللا حب ,قلاقو ريجاتا و ةنف لزتتو

 دش لخأوا هللا هد. عيطم ءاس لان هّيدح هب دب اهزج ا رفان كا أ للم هل كاف. رع دا

 ْ |ىلع هيف كبيرشلا تنًألاق.ةقاف مظعأ هيلا هللأو يبدشأ لاقف هيفا لبف كال: تيصوام قيل هللاو

 ' تنأ:لاقو رجاتلا رفق يينتسا اكتمل فالوب عطس ا ل 0 اة ءاينالا مدت

 كيم نالف امأراي كا أ كلام. هل لاقف راحل دايز نيج زاتحاف ي توحد لا كج.قف 0

 هللاو كم انبتاو م يقيل و م نأ 1 50 طاش ث كفلك دقلهللأ اموجيف لاقث هتصق هيد

 : | نفكلا ن# هايأ 0 كرمذأ الو ك ءفنت هل ص> ىلع .هيف كب 2 ا اهدنعام نفل

 ' |١ رويل اخاه ىف دحانف شالو اميماصتو اهدوجسو ا.رعوك رب ليطت نم د لاق .يه امو لاق

 ا ريغ ىةيرط راض الكم ثيم يصل انا كيد سرس انه ريشا
 . ثعبف يضعف يد امو همتساو بادعق تان 0 عامت ود ند .ةريشعإو رمح برش و تح لك 2



 1 ١ ذب 2 هد كغ ىدوستجب 2

 كف

 الولاقوأضيأ همتشف ةتب ويلا ىلصت الوازع نآلا لدا لاقواع ؟ ةدرق هدر ءيضآو امالغ هنلخ

 رجااباثغف ا 0 00 ه كم ا رع 3 أو تاه فكن د ا 2 اذه

 وأءابنالا ا 0 امبأ دانح هل 0 ,مهمتتف فرضت 5 0 الملا مشن كببا بحأ امي عسيطم

 اولاقف سلجم نيتمك رلا لصف ماقف فرمدن وأ نام 0 ىلدت كيلابحأ عى ع هل لاقف مهمت ف فرصت

 فرصنا الو ةسمازلا ف اب 31 ربآ لب لاق فرق وا موتلا كتالص قا كري كيلا يحأ ا هل

 |اهفلا نإ دج نع هبا نع نع قدسا نإ داو نع ين نيسحلا ( يف ريا هنم هوذار 0

 داو اا رشأ عت يل قيدز سايأ 2 حسب طم نا روض. 1000 .حا بحاص مفر لاق 0

 امأ فراع هب انا ىدسهلا هل لاقف هيهذم يلإ او.نيو ممايدا اوددشم نا كعوو هدب لعأ ن

 نع هاو هرضحأفا لاق مراح لل لدعم قاف نيدلا ثدح 4: 5 آو ابلهأ لنه س ملف 0

 ندهو 5 2 دق قاف اب و ثديخاي هل لاقو يدهملا ءرضحأف 1 راسو رفعة ت2

 مم ررغ دقف كنأالا دورس مط مسالو كيلع نوءراقتي مهنأ ينغ نها دقل هللاو ىلهأ ن ا

 ةقدب زلان 4 ءلا تد.سأ مم ةءارلاب نيئمؤملا وع ديع كل تدهش أ الواو سانلا' ْق مسمر وشو

 كنال لاق يديساب مو لاق هسحاو طوخ حام هب رضأ عيبرال لاقو كقنع برضا عَ ناك دقا

 نأ لاق لق لاق تعد“ ا ثتومسو تح أ هل لاق 2 كايحعدل مكرخأ ا دق ريم ري

 اف تيضر دقو حرراعم كالا ع د دقو 0 قف اك ١ىقودو سغاش و حا

 ىرعشو ىرك ث كلذ ىلعهت. فصاو ةرسشءكلذ عبتبالكيخأ 0 لعلك الاب اعرهح سانلل أمعس عم

 لاؤ لا ىلع نجا كنا ريا بحاص م ل[ مرد لاق م طف م تا كدنع ًائاع كلذ 5

 ىمح الئاس ناق 007 الا لعق ين“ قرد 3 قاع الو يلعف ن ل كالذام هللاوال لاو مهم كوعّصتو

 يسر واع نر دنا نم ىناظو يتاغب ىلع رسحلا تربع دقو ينذرتعأ
 3 0 ا

 مهلاومأ رثكتف مهماع راحتلا يربو ةعتم الا راحتلا نم اورتشبف مهةازرا دنا ىطعي نال هفيلخلا

 ىقح يهجو 2 0 هعفرو هحايص نم ياش ترف امنه ىلع اوقدصف مولع اك زا مف بد

 000 الو كقزر نأ هللا لس كم الوضق ربك ١ تءارام اذهاي تاقف ءاملا ىف طقسا تدك

 ريدا يف ىلع عفرو هنم يالا كدحضت لوضف لئاسملا هذه ناف اه ءأا حاتحيال يفلا طئاسولاو تالاوحلا

 ةد_+حوملا كنلع لك هل لاقف سدح الو برضنإ الو ا لاقو يدوملا كدعضف اذه هل ىلوق

 قئام هوطعأ اذه زومال لاق ا الب فوصل أو ة ةهضع نم قحاس 0 يذر نع جرخ و

 هعضوو ءاطخلا ف هفايق هل ركش يدوملا ناكو لاق هبونذ هدنع ددحتف ريمالا اهب ع الو رايد

 نيئمؤألا ل كاسي تح رفعج 3 عدو دادغب نع جرخا هل لاقُذ ىدهملا هنأ 2 هسال ثردحلا

 داق لاق كيلا نسحيو المع كيل ويف ىلع نب ناماس ىلا كل ب ءكأ لاق. دصقأ نءأف هل لاقف ادغ

 هلزمف دنه ىأنب دواد | ملع ْن ناكو ةرمهبلاب م هالوف 2 باتكب ناملس ىلا دفوف تدضر

 . || نا ةعئاع 9 ءهثأ همس نب يسع انمدح لاق يعازخلا دم نب مشاه نب دمم (ىنثدح) هب



 هيب

 اهاعىووهلز ف دزه ينأ نب دواذةقدصلاىلع | رك عَ ناماس 0 مدق ألا 3 عيطم

 ةيون ولأ يف ب كد لاق كاوتش ىبا 34 هللا كيع ا لاق فاو نيسحلا 0 ىسع (يىنريجعأ) ًاعبطم

 مسجلا نسح هحجولا لي ىخرطشلا رباح مت ةدعس ىنأ نا كلام ناك لاق نيديرصنلا ضعب ن 36

 هو>ءمد رح داح اتقدم ار بر [تندبف اف اوم درع ؛وسايانب عييطمو دزحم دامت رشاعب ناآكو

 اكلام يتيأص نءو اًهيدص * كلام ن٠ هلل كادوا

 مكاذ 0 دف #* ةرض ةتتحاص تنكك نا ١

 اقرا ردا تنك فكف للك فإنا ىح انكم كا تنخعس عيبطم هل لاقف ًاميلعم اهدشنأو لاق |

 لوقت تنك

 ماب ترس رموب 8 [يولع اع وج

 راكسولا لع د8 !ريصتالا 3
 يبات تك اهده 5 نماطولا كدت
 كلاهما ينادروأ : * امزظن ام ةرظأ

 نسابا نب عيطم ناك لاق يدع نب 2 1 نع هيبا نع دامح اي اق نيسكلا نب يع قرخأ ْ

 نب يو در دامحو عدي رو [هموب وب عمت هاف ةدماف ريغب هلدتبح تلاطنف رود 1 را ل 0

 أ مهراد برطو مهتكل نس>و اهف اودافأ انةزكو اشار اسوا و ال كاذق دايز

 رقفلا اوكشو شيعلا ةن 1 را ةَدشَو روصتلا مايا ىف ط>حقةلا نم دادغب هيف مهامو مأشلا |

 .مهدشأ آف تاه اولاق اوءمساف ار 1 كلذ يف تاق دق سابا نب عبطم لاقو وراك

 اذ اذكحال :كاذ اذه « انع لاز ىلا اذكرع اذيح :

 اذط اقس لو اننلو كنج. [ذل انقس كاذ ن٠ اذه أ

 اذا دع ائلحا ذأ انديع -*# :ارشوارسع نامزلا اذه داز

 اذاذرلا ءامسلا ر_طمي م5 س * اللا ىلع بارتلا رطع ةدلب

 ناو ىلع نابع ىف ه رملاوذ بر > اوالبخاعتبرخ
 ةعامح رشاعةرصبلا ىلا سايعلا نب دامح 37 ام لاق هسا نع دامح نعنيسحا نب يسع 8 ١

 عمي رطمو وهناكوموعبط ظاخت أو مم رسشع ب بطتسي لو ديرب عل انا عا ءاندأو ا | اهأ ن

 لاقف سابا نب عيطم هيام | يدنا ناكو ةدحاؤ سفن ” مناك دايز ن ىحيوةيوارلا داحو سابا 3

 : هقوششي دامح

 «- ١ سابا نب عييطمللا # نائب هللاو دك

 سانا لك ىلع لضف « هلنانا كاذ #

 :سازغ لخأ ىدك « يف هل للا نيرغ
 يساحانم اهاستحاو * تراد ساكلاام .اذاف

 قدك ناجمر اهدنع» * اهلنا رك اكس

 00 يفان ا يناغالا 0-0



 را ل يا
 01 0 ل 0 42 و ل ا رم 0 7 7 1

 (ةم)

 دادغب ها 0 املس سابا نإ عمرطم اعد لاق هسأ نع دا نع نيسحلا لي ىف ( ندع

 أ نابشو دم ركلا لهأ نم نايتف يفمايأ ةنالث هعم ماقأف حايصناتسب هل لاقي خركلاب هل ناتسب ىلا لل مح
 لاق هقوشتي وه يصاب هرب يف راخعا دايز ي* 9 عيطم نتكفف تاينغمو نيئءمو

 جايش ناتسب: ىف نالذج * اهي . دق..حركلاب“ ةليل" 5

 حاو رأ حر نم .اهيطاي © ةساورا حف نلحم يف
 حادفاوت اتاك[ تنم 6 تندام ءاذاق+ اك ردن
 حال نم سانلا يف مسول نأ * اهليل اب ضب ةيتف 0

 حاضو ردبلا لثم ضِسا * "يما دقفل كاذ ينم ل

 حابصم ءوض ىلل ادب اذا # ههجو نم قرسشي امئاك

 أ بارشو ماعط نم مهحلصبام مهلا لمحو مهلا بكرف هتقو نء ماق تايبالا هذه يبحي أرق املف لاق |
 أ لو نا زرلان فان ندم( يتيح ) اوفرصن | مت اوم يتح موفصق ىلع امايأ هنن اوماقأف ةهكافو ظ

 نبىحو انا تسلح سانإ نبا عيطم لاق لاق لضفلا نب دمحم نع هيبا نع ق>سانب دامح ين ددح

 برعلا راعشأ يف انذ>أو هانضوافف كاذ مكبو ةويصلا ىلا بسني ناك ةفوكلا لهأ نس يقف ىلا: دايز
 كاَقف كالذ هيشا امو ديبلا اهفصوو

 اماساكفصوو يطيليح نمو * اطقلا اهبراحي ديب نم نسحال ظ
 يعرب هيحاص ه>و يف دلقم هل # اهالك نيةشاع ينبع لحال

 ا وبا وادب لاق هبأ نع قحسا نب دام انددح لاق .نابزرملا نب فاخن نب دهم ( يربح

 كفشكت الو كتاج ىلعكعدن اناف لاقو هرذع ليقف ليطابالاريضت امث الطاب زاك ناو ريذاعملا ينذت اش
' 
 نب منيبلا نع ي ردعلا ا لاق ىلإ كلا ا لاو نإ نسما 0 ) ىنادح ( رعأ هللاو ا

 ا

 اقح ينع كغلبام ناك نأ نينم وما ريمااي هللاقف هنع هغاب ”يش يف سايإ نب عيطم يدهملا بتاع لاق ظ

 ا

 ظ مط بارش ىلع اموب ىداولا مكحو دايز نب ىحيو سايإ نب عيطمو ةيوارلا دامح عمتجا لاق يدع
 عيطم اهف لوم يتلا هو ةيئفملا ىهوج اوعدو عسبرلا نهز يف كلذو ةف وكلا“ نات ىف,

 ءا كلا رردلا لق ىف 2 ءهوح يدع نه وجاب ثنا ظ
 كلذ يف عيطم لاقف اوركس وح شورعم مرك تحن اوبرمثف

 ارحشلا ائفقس لمحو 6 1 يطع انج رخ

 ارم اياك لاحت © ةقم اهب مثلو

 ارمقلا اههحو ةرادب * عى اندنع رهو>و

 1 اردظن هيدز ام اذا * 5 اههبحو كديزي

 ا اسهاثم 7 0 اهاتار دق رهوجو

 | يدهءلل رعشلاأ ذه ضءب نا ىور دقو م0 و ُةمقب هيلع نوبرمشلا اولازي 8 افيفح ءانغ مكح هيف ينغ ظ



)19( 

 دج دخلا اذ هي مكح نأ حضأ اذهو ءارعشلا ضعب قايلاب هزاجأو ادحاو هنم لاق هنأو

 سايإذإ عييطم ناك لاق هيبأ نع دامح ينثدح لاق عيكد ٠ فاخ نب دمحم ( انثدح ) يلطسولاب 1

 ا املف هل ناوذإ عم برشإ 6 دعب نم اموب لقأت و هو>م ناكو هل ضغلا ديدش ا اقاع

 لاق هباحصأ ىلع لقأ

 تائطآ يددحأ هب تءاح ل اليتم سايإ اذه
 تافصلا يدحأا يف نك ف هشاو هوفذ زوه 2

 تاشيرق نيس رغثلاو * هنطب صفعس ناكو
 تلا رش هانا ته # ا كت - ْ

 نب دم نع هيبأ نع قحسا نب دامح ينثدح لاق بتاكلا دايز نب ةمادق نب رفعج ( يتئدح )'
 اهوأ ىتلا هتديصقب ةدئاز نب نء» سارإ نب عيطم حدم لاق ينوكسلا لضفلا

 دضااوأ تاكاولا ررذلاى د. 8 برتلا ديسسا دودو لدا
 هز نم هياع يوح دولا يحاو ١ اهاركو 1-0 2

 بولا ولاا اسسانال عاق دلو ولا 5 انا لبق

 كدر اذو ةيؤر !3 ناك نم © هبدولل يذلا ةاشسلا أ
 بقحلاب نيضولا زاب نيح * هب موعطا جرفت يذلا ءاج

 بعلوم ريغ هاذا ىأر # ةيردشاتل اعوان ١
 #* 0 ةدوع تاع

 1 بطخح الب اهران تبذ اذا

 عار تش يا اذأ موش

 امدقو و اماربن يبطي ع

 بولا نك - دام اذا نقش كا أ عقوبالا

 برخلاو وعلا ءاراقلا هب هرراس هل انرق را د ْ

 نك ل 2 ا راصف انيخا مح دق نافحي 5
 ي

 بعل يفو , هدو 2 ءاهشنإ اههف هب ايزا دو هالامش

 بدآلا ..رك |.هنم اكحاو

 فر موصخلا نا 00 :

 هوس كش اذوب 11

 اذاءاتشلا ةليل ام

* 

3 

# 

 #* هب باهصلا نرش يتفلا 0

 3 مف قىرقلا تلك حبتةسا * #

 بيدصلاود وعصلافالت>ءا لثم * ةفلاخم هدنع منال 4

 ا + كم ميالف الزهد ريذح

0 

 د

0 

 اقاخ يملاو ملا هل ير

 برا ىلع مأ يجب همو

 بهللا محاج لثم ةلوص يف
 بسحلاو ءافولا ءانب لق اذا

 23 بارزا اهلا 4 هدو

 رايتحا ند عيطم ايحتساف كا 5200 0 0 ناو ادد 6 كان> دم تت نا هل لاق نعم امعمس املق

 0000 اا رو اي ترجو ب وصاح وص سس جوال ل د - دم جل 2: وو ص صم سمس ص هس 2 وسع لج سس مس جس

 اذو كاذ نيمامالا فس

 م و فاخنال ةداوه د



00 
 11ج 1000 1 11 ا 115 شل تل: تحن 7 2 27ه لك لن ٠ 671 لا دج د“ دجدح د 0 لكم قفط ٠ تعالوا كشط ةدحفتسالل ل ل دي

 ءار يخأو ةقاف ىلا »# 0 0 مان

 ١ ءاود ع م ماردلا لئمامو * ياظعيربنامزلا نأ .كلو

 ند مهأر دلا لكم م يرمعل توكط 7 تداخل ين د ترطل دق لاقو يق 1 قد ندم كدعْدو ظ 3

 يناد> لاق يلوصلا يحن نب ند 10 0000 هيلع علخو مرق فلآ نيث الع هل أو ا

 ٠ "رك مضل هساا# ب رعلا ل م قيدص سابإ ع ُْ .طاناك لاق قحسا ن 6 هسأن ع يباهملا | |

 لاقو لأ ف :كف هعاطقا تاملس فرىعو و دم هد ساجملا نع باغو ارح:ساف

 ناك 5 انالث نع تبعو #* ةءاقمو ارم انا كنم 0

 ااا ندرس ا الإ * لبإ وذ سانلا يفاق كياع نوه

 انحويش ضع ايانجع لاق عئاط نوميم نب سابعلا يف :ةدح لاق يدالا نسحلا 0 يفر أ

 سابإ نبعبطمو دايز كب قى < عمتج ا لاق ه6 ايد سابإ نب ع 100 ركذ دقو ءاق رذلا نإ ؛رصنلا

 (ذنم انيلصام مكحبو ىراكس مهو يلابللا نم ةليا حي مط لاقف اعابن اا ميباحصأ عيمجو

 كلذاوعفادتف مدقتي نه أولاق 6 *ءاقأو نذاق 2 0 ماقف م اولاقف ىلهل ق> > اس اوموقف مايأ ةناللع ْ

 55 .لب وأرس الاب ةييطم ةققر ةلالغ أماع م6 ىلهت تفدقُف اس ىلصف يم دقت ةيشغمال ح طم لاقف '

 لاق 2 هنالاص عطقو هلقو 4ع 0 ةدحاس ضو ع ظو بنوك اهحر 0 نإ تددعس ْ

 دمتم و قياح سأرك * امثاج اهجرف ادب الو
 3 ا دحاسلا لءشباك * هتلبقو هيلا تدحع_س

 هللا دع ادد لاق دم نب د مع ( ينادح ( ماع رش ل اوداعو | وككو مهالص أومطقف ا

 رفع يبأ ىلا يدهملا ب 2ك لاق 0 يوم ىلوم م ماقأأ 0 0 مح ينثدح لاق كروس يبأ نإ

 و 1 قءشلاوهئنم < ءام اذا تماق.اع مدق [. : هيلا 1 0 هيلا هجوينأ هلأس ظ

 0 ُ لاف سانإ نب ع طم ماَقف هو. ا ءوذأ ق ا

 ا ». انلاسلا تر © ىلخا :هلا لا دمحأ

 انما 2 0 مسا 6 قد ءاح ىذلا

 ولا 6 نبا * ريمالا نبا سمالا

 !( جرفلا أ لاق 0 هل سمأو ىسانلا كانسمأف عسي .طم هلاقام دعب 1 ىلا اب ةحاحال يدهملا لاقف

 لعنب ىحي ) ينربخأ ) ننفذ يأ نبأ ين نثدح لاق ( هط ير كسل داعش ينال تاك نم تحلو ١)

 'ريخو يهاودلا يف أ نبأ ع ء ينئادملا دوادأو ع هنع هيور نأ آنإ 6-5 ف ربا اذه ى نب

 / نسحءيضو نبال ناكف ن :ايقدل عيدالا وا هلاك لجر ةف :ركلاابناك لاق هل ظفالاو من 0 /

 نحب ' دامح و سايإ نب عسب .طمو دا يمناكو هنم يبو ندحا ف وكلاب نكي ل عبس صالا هل لاقي 00

 زورو 60 ناك تح عبصأ هنبا 00 ناك مءاكو هن وفر ايو ةيوقشعلو وفلأ»  درصو رب عا

 1 | داوم دج لبلا 7 هلئدعأ دق ىحي ناكو دابزن: ىي عم 2 نأ ىلع عسب ءضالا 2 مزغو



 ا

 حلصي ام لك هل -نددعأف مويلا.انروزي دايز نب يحب نا هيراويل عبصالا وبا لاقف ابارشو ةبكافو
 هوعدب ىحب ىلا ع أ هنا حلف دج هلك نك قع و هلاو> يف ةثالث هل ناماغب هجنوو هلثل ا

 بايلا قاغأو تلد حنو لخدب هأ لق ىحي هل لاقف مالغلا هل نذاتسا هءاح املف ليحعتلا لاب ّ

 اهعطقف الع ردقإ 0 لح مار م هعرص وح ار هاروت تت يد

 ضما ىحي هل لاقو اهذخأف اهايإ هاطعأف ارانيد نيعبرأ هالصم تحن نم جرخأ غرف املف كانو[
 هل لاقف . نيزييو بيطتيو رش 1 رف سابإ نب عميطم هافاوف هدنع نم عيبصأ جرش رالاب يتاف ١

 ىحولا كيلع لزن كلام كيو لاقف مذءفتو هيبجاح بطقو هفناب خءشو هب :تحمادلا |

 تيكبي دق هللا و-كناك هل لاقف سالك لك يف الالاسأر يوب وهو ةفالخلاب كل عيوب ةكمدلملا كتاك ْ

 هنأ سماق عيبطم لاق هبا وعد يف مورلازاباو هتكت ةغاسلا هللأو ىأ لاق عب ءصالا ينأ نب عبصأ ْ

 ىحب لاقف هيلع تردق فيك هل لاق مث هلبق يتح ىحب هل ا كعاتم لقت وأ كتقراف نا قلاط

 لي عنصتامدل لاف م-يطمهعبتف 9 0 رح ىنأ لاري ا 22 ماقو ثيدحللاب هن هيدود-و يرجام : ٠

 هحويف بالا درو ى لذ دق همم ىغف ثد#و هنان. ىلا كعب أ لاق ةولذا ديرب اعاو كعدبي ا

 لخغش ىلع مويلا انأ كل لوقي هل لاقو لوسرلا هيلا جرد ند اتساف بايلا قد 2 .ةعاس ريصف عيبطم ٌْ

 (١)عيصالاهيلا ب نال ةوداودب ىلإ ثءباف لاق رذعتف كادعم غرفتأ ال 3

 .اعبتم امتنا لاح 1 ا لع رول عبصالا انأاب

 امنش امطق ةكتلا عطق * نك دولا يف ىنريصت ال
 امميض قح ظفح وا ةفيخ # هلثب 5 يمشرام 95 *

 اعضخ دق الد انكم 0 .هلو-> ىتلم عيصالاىرتول

 اءمصص دقام 2 3 لح هيلع عقد هلو

 اعنيشاحفاسم |ىرم هلاح لعاو عج

 ةعوطقماهار 0 هنا 5 م هدب 0 ال لاق ةماز نلانلاب ملعف ىحيبأ 2 هه ونالاقف لاقأ

 ةا زاا 21 عييطم كل ملا يف ىسوذناك يذلا ناك نق ىب 2 هل لاّقف مالغلا اكلك ة هةدعم طفلا ىحن نفل

 رمش يف خبإ كنف ةيطم نبا يلم ت تن 1 ةمىسع نبا يفر انأو كنإ نم هرفا هللاو وهو كا اذهو'

 كدضو كديضف ةريثع د_حاوالو ريئادلا تر دق وكف كلذ تكن يتلا ةرملا ناكم تايم

 الجخ ماقو هيلا اميمرف ةلعافلا نبا, ريئاندلا تاه هنبال لاقو عبصالا نأ سل نكسو يراوجلا |

 انحصندقف ناخديلهللاو هيراو>و عبصالاوب |لاقف ة ةسازاا نبا يعاس 8 طم لخداالةلاو يحي لاقو

 ( ينريذا ) ملعاهشأو كديض) وهو ناسا لك مههتشل يح موعمو ب رمش س او الخ داف انين

 سابإ نب عيطم ريض لاق يتم نع يرد.ءلا نع يناركلا انثدح لاق د#ت نب نسما يم

 عبطم هيلا بكف باوصلاو لصالاب اذكه (1)
 للبت بتل حا - تل ل لتلتلتكلتلللللل ا ات ا اااخخاخععءا++«لّماااا-|”ا ااا

3 7 : 1 

 : هدوارغرف املف هنأ ةلاسرهنلا ىداف 0 ل لخدومالغلا لغفف يفذاب الإ جر ع بصالا عدب الو :

 م



00 

 در#< دامحو فوتملا شايعلا 3 هللا ديعو تارحلا 0 ةءلاوو دايز كك ىو ذوب ديزلا كَ ةعارسو

 هنو>عمو هنودياك عبطم ىلع اوعمتحا م 5 اعيمح اودباكتف ةفوكلا ءارمصا نم ريمال اسا#ء

 اهو نيتيبلا نيذهب مها م موعطق م اعيمح مهملغف

 ريحنط و ىلقم مط يطات دقو # هداك يل اونابا دق هب

 ريزتخو تاورجوباكو درق * هقزا يح ىلع نوردقب ول

 عميطل قاد ص لخد لاق لضفلا نب له .٠ نع هما نع قحسا نب 0 عكو ( ينرخأ )

 ام هل لاف تح ىف 3 ومش 0 هل مالغ عم طم قوفو هك هت ًامالغ يار 0 سابإ نإ

 ناك لاق 4 نع دامت نع ٠ ىحم ن نيسحلا ) أ ) هفعاضملا ةذللا هذه لاق يماس ا اذه

 رضاح دامو موب تاذ ١ رعش دشناف ايقاح عيطم ناكو هنع هغاب ١ يذل اء.طم رحغ دق 7 داج

 00 ءذح ا ةئيطحلا رمش اذه من دامح لاق ةئيطلا لاق يماس اناا اذه لود ضرما ليقف

 ( ينثدح ) كدو با ورا نع ع عيطم كل ةىتاح هنأو 0 دامح ضرعي اءقاح اه راصو

 لضفلا نع يف ارعالا نا عند لاق يوغبل ١ قحسا نإ دلع ينثدح لاق ىديزيلا سايعلا 0 رع

 ايكتسكتأ دق لاق كنتدوا لاق نمل لاق ابطاخ كتكح دق لاه ا عيبطم | للا قير ءاهلاف

 00 ذب روك ذملاءانغلا اهف يتلا تايبالا نا لاقيو لئاق لوق يف لبقت لنآ قادعلا تاج

 ككل غي ل ناحل ركذف ا ناك ةيادو> اطلاق هل ةي راج يف اطوشي سانإ نب عيطم

 اللا ىلا ذفنف نامرلا اهنحن يرحدتف اهاتك امو اهاقتك صخب ارو نع قلت تاكا
 0 لوقلا اذه 4 ىلع لذ ه روش و اهاومع ناك نيقاهدلا دلل نما يق طاق 5 لاقرو رخالا

 ل داع 000 لاق ىدسالا ن ا 0 ةيراخلا هده 2 0 ) 0 ( طاغ لوالا لوقلاو

 لع ند اكو يئرللا ساب نإ نإ 0 ا لاق ملاس نب كييهس نع 4 0 نع قدحسا

 نب هللأ كيبع لإ مهاربا جرذاع اف ةمدتق نب ملاس عم 5 فيشوب 0 د تاحصأ ٠ ند نيطس اف

 ا( اداب ءزمأ روصتلا هلا 0 مالسلا مهملع بلاط نأ نب لغ نإ 01 نب نسحلا
 كا ةنادوح اط لاق : ةيراح هل 50 م 6 لاق ديرربلا ىلع 4( ةصاخ يف هيلع مودقلاو 5 ىلع

 ىو ور ُّ> كعل كالذ ىلع 0 أمعبف ةيراخلا 8 لل تررطخاف هدم جو راب ملاس يبرم ٍِ : 1 أف اهمحأ

 0 اد نانعو ىلقث ر خا ةيقعلا ىلع تدسادعف تناولك انلزاو يسفن امعتو تق 2 ا نا كك

 3 ا ا 2 ذتف ىرخا ةلمم اهناح ىلاو ةيقعلا ىلع ةل“ ىلا د:ةسم اناو يدب يف

 000 دهر ند لاكاو 8 :ناولح .قلح ات ”قنادعسا
 ناريلاو فالالا نيب: قرغيلز. ل هر نا املَعاو

 يناكبا ىذلا اماكبا دقةق #* رفلا ملا امقذ ول يرمعلو

 ل نافزمتت © املي فو * اسحب نإ انقباو يادعسا

 نالخلاو باسب>الا قارفب * ىلايللاىذهفورص ىتتمر ؟
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 تا اس سس تح سستم

 ظ ناقهدلاةئباةقرف نم تبق © الكينش قات مل ينا ريغ

 ينازحا اهبونذ ىللكو # ىمهسهذبىرلاب يىلةراح

 نادم. ريغ نيسبال عدصب دي امط.غأ ماي.الا ىنتدحف

 يارا يحي داو قم نيكل عار تما نا عر

 ناوب 8 ريمضلا ىف |. # ناكل دق دغدو نكن نا

 نإفلتع نار همر ب 2 انلا سف ءارغلا نع
 * يناسل ضافو ىلقءام * الس غاسام مالسلا كيلعف

 بوبا يلا .طخ نماذه ري تعدت ) طلغ وهو زيتا اذه يف يدسالا نسما وبارك ةاذكت

 ةيرا يىرلاب .ىل تناك لاق عظم نع . ملاس نب دسم نع هيبا نع .لقيرملو ( دامب نع را
 تنك نفاعدلا تانانن دان ودها تنكو اع ش تفل نإ لس عم اب يعاقم مايا

 تنك يناا ةارملا نم ةقالع يسفن يف تيقبو ةيراهلا تعب انحرخ املف اط راد يف انجح ىلا الزا
 تاقف ةبقعلا ىلع نبتللا نيتلخنلا يثدحا يلا ادنتسم تسلح ناولح ةبقع انلزن املف اهاوها

 نان رادع نر نقلا راو 5 ناولح يف دام قاديما

 تاقف هقدصأ نأ تديحتساف كتيراح يفا تاسسالا هذه نوف كللب 0 ىل لاق“ تايالا 3

 لاحرلا اهلوادت دق امتدحوينا هباتك درونا ثبلا لفى اهعاترب نا هتفيلخ يللا هتقو نم نيك م

 تنك واو "ىث انم يدفن يف ناكام هللاو الو مهرد فلا ةسمخم ىل ىماف اهنع ىسفن تفنع دقف ||

 نع يمع ( ينرب>ا ) مهلك ينم لهأ اهك ان ول لابا ماو اهلواد نمي ىلا تعجر اذا لابا ما امحأ |

 نيررالا مالاس نع يعش ابلا لضعلا نإ دم نع دهام 0 نإ هللا دبع نع ىهاط يأ نب دهن 6 هد

 ناقهدرمضح.أف ارامحلك أب ييطلا هيلع راشأف 00 مدلا هب جاه س وَط ىلا ديشرلا جرخ امل لاق

 اهادحا عطش رش نات ةيقعلا ىلع نكلو لح اهب سيل هدلب نأ هما ارامح هنم باطو ناول>

 نيتلخنلا يدحا ىلارظن ةبقعلا ىلا ىهتلا املفحارو اهنم. 1 اف اهترامج دشرلا أل
 تاوتكما دع اقلا ىلع اذأو ةءاق يرخالاو ةعوطقم

 نامزلا اذه تو نم.ىل اك ا ناول_> ىاكاي ينادعسأ

 ناق ردت < 6 اهلي فو » ا نا انش و 6

 ةلخنلا هذهتعطق ام رعشلا اذهب تععس تنكولو متم نوك نأ لغزد لانو دي معاذ

 3 نب دهم 0 ةماسأ يبأ نب يئثراحلا انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ) مدلأ ىف نق ولو

 تاظطَتَسأ ناو هيقءل راصف ىدهملا جرخ امل لاق 0 نب هللأ بب_دع ريوس يأ نع ءىدقلا د

 انهه برشا يت> يتابحب ىناغ عضوملا اذه بيط نير اما | ما لاقف ةنسحم يعدو ىدعتا عضوملا

 1 هتنغو ةدخم ىلع تمقوأو هدب. يف تناك 152 تدَحاف احادللا

 مانج ل.خنلا سارح > ماناذا * اذ.> ةناوبىداو قاخناي انآ

 تلاقو توصلا اذه اهتم ىنمنش ناوا> تام ىندي نيتاخالا نيتاه عطقب تءمه دقلو تالا ل



 2 0 - َُ . 6ع . 5 ع |

 || تايباهدشن افكاذامو اط لاقف اء قرفملا ىحتلا نوكت نا نيئمؤملا ريما اي هللا كذيعا ةئسح هل |

 : هلوق ىلإ تغلب | ملف هده عبيطم

 ناق رمت مقلي 0 # اس ان انقياو ينادعسا

 امهظفم نم امه نلتكو واد ايت ناو داش ل ىفآمأ أ م هللاو تاما اعف

 ا نأ ا ةءسرام ىلع هناءح ُق لز, لف 0 لعشإ نأب ا مَ تديح ام 0

 مد# ةنئسح هتنغ يذلا توصلا اذه هيب 1-0

 ٠من لبختلا :سارحءانءاذا © اذيح  ةناوب ىدأو لت ايأ
 ! -) اكناتف ءاتفلا كول له ءازو 8 ةحيتلخعللا ىلعيبرأ كبي 0

 ةراضا يقودنا نع ورع نع ىطشولاب 0120 يا نسارغال ءانقلاو ةعبر ينأ نييرمعل نمعلا ناك

 يف أ دملا ع قار ا نع نهاط نب دح ا نع كك (ىنراتأ) ياشطا ةياورو هّباورنم يلع ولاب 55

 7 لاقثالا محزتو هقيضت بناكف قب 0 ما 0 ناوا> تاَخ زاتجا و 7

 ع طم ل وقدشن ُئ ا.يعطقب ص

 ناقرتفتف 0 فرد < اسك نأ ايف اماتلعاو

 نع اع .مهاربانإ دوا ل امكرو امهدب قرش يذلا سحن |اكلذ ت كك 57 ام هللاو ال لاق

 غلبق ا ماجة سعأ نأ 50 ناولح ينام يف ءارعشلا 1ك دق لاقيدهملا نا دواد نب ليعامسا

 ررض الو اءمعطق يف كل ةدئافالو ناولح واع عطقب توم كا ينغلب هلآ يكف د هلوق

 . عيطم لوق دير امه قرفتف اهاقليإ يذلا س حالا ن وكم نأ 7 كذيعا ف اع يف كيلع

 دامح رابخأىف هتركذ دق ءانغ هيفو درع دامح لوق 6 ناولحىتاخت يف ءارعشلا تلاق اممو
 ناولح. ىتاذعا ءادف نكس ريشرصق تاي هللا لمح

 ناتادعالا هل تكب عل ظوو * ينأدعسإ ٠ أي دعتسم تح

 همس ملو ءآر 0 ثلا ض عدل 0 نع دامع نع 2 ةظدح يندشنأو

 يئاعد مالملا نه ىناعد و + نى الدع ال نالداعلا اجا

 # ؟ ينادعست نأ ءاكلاب # قحتسم ينناف ناك

 ناول> يتاََب عيطم نم * ىل ا كال يف

 ناملعت امتلاو هاوه نم * وكشي ناك امزالهجي ا.هف

 ٠ ةديصق يف بتاكلا مهارإ ن دحا |مف لاقو

 م ناقلت ؤمهيلع تي فلا * ناوب سيل نامزاا كاذكو

 0 ناول_ح ياخ ينث مث * ماخا زيزءلا هفك تءلس

 عا ناتلخالا 0 م ناكو * ًادرأ ناك ذم زي زءلاناكف

 اح لاق هبا نع ئربب زا تعصم ىنثدح لاق ريهز نب دمحا انثد> لاق ىلع نننسملا ينريذا )



 | 0 ا ا ندرما ودو عما محل ا اب را املا رق

 )ة١١(

١ 
 يش يا بديطلا هل لاَقف رض لش رو لعوهو ءارضخ ةبق ُُق امف تام يتلا ةلعلا ّق سابا نب عيل
١ 

 | نه هل تضم رهشا ةثالث دعب كلذو هذه هتاع يف تامو لاق توما الز ىهتشا لاق مويلا:يهتشت

 لاق عيطم رعش نم ءانغ هيف تدحو اد جرفلا وبا لاق يداهلا ةفالخ '

 -كموص
 جدو اهيص ناك * افرص ةماذم صا

 ذأ ابل تاو ام[ © اجت كلا نك
 ْ جم و اهفرصي * اكلم هلاخم لظف

 /' ةقيرطلا هذهو عماج نيالرخا نطهيفو يملا نبا نع يطس 2 رممتملاب ليقث ينات مهاربال ءانغلا |
 ْ قدعسا نع يطسولا ىرخم يف رثوا ١ قالطإب
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 تيل تيلاو بن 0# 0

 تادأف ا د ةاوفلا "نأ تمت

 هماققل هنا شيخ رك ذو لمر تفيقخ يعسرلا سانع نب للا دعا كان

 يداسف كيلع اه 0-2 يغتملا اءأ

 0 هلال ف دكانو * ىف ىدلان كك تن

 يماشبلا ةياورودباتك نمترصتلاب لاا ءانغلا |
 «© ١ وص

 اراوجارادلايفرادلا لهاناكدقو * ارادلااوعد ودق رادلا لهاناالا
 ْ ارايدموقلا نم امف هسفن يوس * ىرب الف عسيمجسا رثا يلع 0

 ؛ ان حرس نبال هيف نا 2 نبا رك ذو ناب نب ورع نع ىطسولاب ليتث فيف> مهاربال ءانغلا ||

 ٠ 6 دما هللو عيطم رابخاتنضقنا ) رصنبلاب لوالا ليقثلا نم[
 فليب ' ورح 7

 ركلاو افولا لها 2 2 اذاؤ ةعشحو ضايقنا ّق

 د اهشن حس ىلع ىسفت تلَسو) : 0
 5 ريغ تاق 5 تاقو

 ١ نآدي ذادر> نبا 17 يلع 7 لول ليق 2 ةيطاصلا 2 ءانغلاو يفصل 3 5 0 د. ريل . ف

 1 نط حاصنب ليهوسال هيفا / 3

 م: هبسو ةسانك ن دمش رابخا عدس
 ش 0 ريهز نب ةفيلخ نب هللأ دم دع” .لعالا كيع قب هللا دنع ةضاس مسأو تانك نب دمتم وه 7

 ثرأعا نب نيعق نبرصن نب ةماسأ نب ةبيود نب بك ناب 2 ءاو:نابهص نب نزامنب 2 نبا '!

 0 - يناغالا 20002
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 دلوملا ىفوك ةيسابعلا ةلؤدلا ءارعش نم عاش ىب ب ابأ ىف ىنك وع زخ نإ دا نادود نب ةياعل نا

 ىدصتيال الاد اما ناكوةلاخدهاز زا هدأ نس مهاربا ناكو ثردحلا نه ”ي هنعلمح دق ءاشنملاو

 ةءورملا ووذو بدالا لفعل ناكر 0 اط لاعب ةينغم ةيعاش ةيراح هل تناكو ءاحط الو حدلل

 نب مهاربا ينثدح لاق عكو فاح نادم ( 55 ةعفلا ف ةلحاتملاو : ؟ اذهل (مودصقي

 0 ولازم تاتا ع 0 هيا ني مح تاق لاق يرييزلا بعءصم ينثدح لاق نام ينأ

 دياعلا مهدأ نب مهار 0 لوقت يذلا تنأأ

 اهدا اكلاة نود ينغيناكدقو * ىنغلا 01 كينغيام كنب ار

 امظعم اهف هللا 3 ناكو * اه.ييظعاريغصايندلا ىربناكو

 جلو نيلئافلا ادي لاق ناف »  - تماس موقلاىقءاقلتام مك أو
 1 لاقث اهد وجا تك رب دقو ايناق انا "ةسانك كن دهم لاق

 امدلا بلاطلا مدلا ينط اي نحا م" * يوطلا: هم ع يِتح > ىوطا ناَعأ

 ١ نبا لاق يا يف نا دا لاق يكدعلا رورمس» نب ىلع ينثد>لاق نابز را نب فاخ نب دمحم ( ا (

 للعتل ىقلا ١ ا ل يذلا نطقلا الا ةعماس دحم م ولف. قدا تدع تك دفا

 ارذع هل 'ى هنم غرفأ اق ثيدحلا كلذب ثدحملا مويلا انأو يلا هيدهبو ه> رذعتسإ يتح هياع

 نب هللا ديبع ىنثدح لاق دعس يبأ نبا اسدح لاق“ ةزاحإ ناز رملا نب فان نادم ( نرخ

 بلت ةيروج ا طق تنك كرف ةسانك نب د ع تءمس لاق دقرف نب ىحي

 |0000 اوافق ولو ةيراج تعاش اولاقل تعض وا ضيا تنأ اذ تاقق ناب ثدضق اهناك بانكلاب

 0011 نإ هلو تنكف مالكلا اذه لكشت اشيا تنأو.خبشاب كيلع ىليو تلاقق قدسأ اوناك

 ظ
 ؤ

 تاقف تءحارت

 خيش بر الوينطعت نكلو # ىنترب> نأ يربخم ول ياو

 | نابزرملانبا ( انري>أ ) تفرصناو يش ال تاقفأذا انأ كب عندأ اف تمسيتو بعات يهو ىل تلاقف

 زها لول نع ةسايك نب دمع تلا لاق هبا نع قدا نب دامس قدح لاق
 ان ونظلا ةمطاف لاب تخاظ # ايرثلا تفدرا ءازوحلا اذا

  ايرئلاو مهعمج نم ٠ىحلا قرغت تفخ ايثلا هيف ىر يذلا عضوملا يف ءاز وألا تراص اذا لوي لاقف

 59 ينادح لاق نابزرملا نب (ىنربخا) ظيقلا لوأىف كلذ دعب علطت ءازوياو فيصلا ىف ةادغلاب علطت
 3 ىلارظفدادغب قي رط ىف ةسان ك ن دمحم يم لاق دابع نب دمحأ نب اص يف 12 لاق ديم ىبا نا

 أملعإ لاقف اماكم هيلع لق“ دقو اهضغبب ةأرما هنع تاكو دع ىلع بولصم

 لداس له الماك الوح نونالث # هم 0 بولدم عدج اب انأ

 0 انأ يذلا, ىنم رمضأب .* هتامح دق يذلا لجلب تنأ اف

 نع هيوره* نإ نع نركب 8 0 د#م نب هللا دنع انثدح لاق نايزرملا نبا 0

 ' لاقف ةاَش نطب هد لمح ةسانك نب دمحم لجر يار لاق نسح نب دبع نع نارمع نب دمح
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 تعفن ىف



 د 4-7 ١  7لات هب لل 2

 ل ْ
 يه 1 1 5 97 5 1 ا ا تس جمس سلاش »

 6 لاق مث اللاقف كنع هلمحأ هتاه
 هلايع ىلإ عش نم رج ام * هلكنملماكلا صقن. الا : ١

 اموي تنك لاقهيبأن ِ ناَنَعَن رب ىلع نب دم ينأدح لاق ايندلا يبأ نا قولا لاق عيو ينو

 ضال ل كف من اناق هتيراح ىنعي ريناد م 3 0 مكف عأ انل لاقف ةطانك د 56

 ١ نيسما يبأ دنع يايا كنج مينءاسهبلا تدت ككمتلملاو ا ىلحمف اذه ناك 2: اح اذاف ءامكا

 ظ ناقايتدلا نأ نبإ ينربحا لاق كو (ينرخأ) مالبلاو:ه باوجالابع باول يلا سا
 ا نب دمحم لزنم ىلا اموب دج لاق نوال ناغ د ٠ ىلع ينريخا راكب ني ديلا كإ

 نكد مدءدحر لق نيسحلا | ابأ اب انور كالام ىلت لاو 0 رين ان د هديراح تدد>حوو ا م

 ا

 تلاق مث ةعامت تتكيف لكاارتا ىل خا

 ىلع اي كؤاب اناكب اف * نشيرقنمكلخاىلعتكي

 ىلا ريخلا هرم ةرابط * نكلو هانربخ امو تاق

 نار ني دمخ ن”دحلاق هءورهه نب معاقلا ن دج الح لاق فانحا لع ل نسحلا 55

 ١ ةملع وهب دأب فارشالاه عاد اعاو ناطلسلا ٠ نع دوعقلا ىف هموق همالف ةسانك نب دمحم قاما لاق يبذلا

 كالذ نع ا مط لاقف ه رعشو

 ضصيصل مدل تانطأ نب اذ * ؟ةباصع ىف سىعسصت ناىندؤت

 صير ًاذإ ا مهل تلقف * ةمقر تددز الت ضهغوانولوشي

 صيخحب ماركلل ١ منع عماطم * ىلا اا ال ىهجو ملكت

 صيمح ماقالا د و *رذ 0 ترانا رد
 صواةتايز+لا فيل رسي ملو * ةيند طلاخا ملايانملا ىتلأس

 ينادح لاق ىناج را رمع نب دمحم ىنثدح لاق هيورهم نب ىنثدح لاق ىلع نب نسحلا سيحل

 لاق يمل هسا نب دم ندعنا لاَ ىلصوملا ق>سإا

 مرك كلاوءافولا لهاتفداص * اذاف ةمشحو ضايقنا ىف

 مثتح ريغ تلق ام تاقو * اهتيحس ىلع ىمفن تلسرا
 نيذه ىلإ كاتتبس تنك يناو ناتتس يترعع” نم مت هلا تددوهسانك نآل تلت 0

 لاق يضلا نارمح ن دع يدع لاق هيوروهم نا انثدح لاق نسحلا ( ينثدح ) امماقف نيثيلا

 نم ا ناكو لمحت ىنب نم ةأسمأ ةسانك نادم 0 ىلحعلا مادقملا نب دمت ينثدح

 ةيدهةيلا هما ترجوفةفوكلا مدق مهدأ نب مهار "انا ا ينادش هلاخ نأ وأ - مهدأ

 اقف ةسانكك نبا هان رف مهار كا لو 7 هعم |

 ند كاذوود ينكيناكدقو * ىنغلا ردا كل فا ر

 امظعم أمف هللأ 0 راكو » أهرب 3 اقاسدلا ىريناكو

 3 امدلا بلاطلامدلا ينالا ينتج !مك# ىوطا هين :م تح يي طا تاما

 1 71 1 120022 0 3709032 0771707201 2: 2 2-22. 1: دات ك7 71106 لا طل و واط ضب هس نم دعم مس حمس ل علم اع نط ان ص 7



6 

 8 زمزتي نالوا عسي اهم اق" ةدع لوح لعنا طاس لحالو

 أو 20 لاق ناو * اتءاص موقلايفءاقلتام رثك او

 امقيض ةددتكلا ىقال اذا اًميلو * اعضاوتم اعضاخ انكتسمىرب

 0 اطر تانج ل لااولاب ندير الاانا لع

0 
 ةسائك نا: لاةفهتعمز أ : لعةفلاو هروزيةسان 57 نبا ناك فن سس 4 ا 1

 دولاالو ءافولاىفدهز ريغ لع # مموفج ق>ناوخ>الا ن ءامعم

 ده ىلعالا تاداخلا غا ءابأاف * نك نو نإ كلو ١

 | ةسانكنبايندشن لاق ينل نار 0 ىنثدح لاقديورهمنبا انئدحلاق ىلعنبنسحلا ( ينثدح )||

 ْ وي عج يميناكو يضلل ْ

 #*# 0 ديرص ء اقبل اهف كناو *- ىلءال كيقس ايندلا بحي ع

 ديلتو فراط بنذ ىهدلان ماع مدن ولالا ميد 5

 0لفا انمف اهو راحت «يايعامت امإ ملبالا نما ومو
 ١ هس هع نيفنلا ماطف ناف * يوطانم عاضرلا سفنلاتداتعااذا

 تقولا اذه يف ةنسج ١ مل ظذ ان جرخإ عيرلا نمز يف موب تاذ ةسانك نبا يللاق

 ' كوهيأشن أف قئاةشلاةر خو ريحا صاير ىلإ ةرالا ىلا رظتي كي 1 قار ولا انغلب يت وح هعم ت> رخف ْ

 رفعلا هقاربو هّواثيَم .«. روظلا نيزت نيح نآلا

 رمخا ةنهلا عوطق تطسب * اك ضايرلااهب م عيبرلاطسإ

 رنحيلاو 5 | ملا ىي * ةّبا رحرلا ىف هيرب 00#

 رهزلا اهم :اعأ ىلع ىر>و #* اهرسايم ىلعتارفلايرحو

 ردفلا هن أك حولي ادرف * اهعلاطميف قاروألا ادبو

 *« ربق كالملل اهب معي #: لو ا 915 :

 دالام || كالت فصي لاق مث لاق ١

 ٠ اياذع دربلا اهداز * ضرأ درب نع تلف

 اولا رك ن4 يراوغ تلعو
 ١ كور ىتسسلا انف < زيا 2 3 ْ

 2 0 لما نويع لاق يزملا ليلع نب نسا اندح لاق ىريملا ناربع ندع( يرحأ)

 0 مهضري م ا م ءينأي 1 لاق ةسافك نب د نب لعالا ديع ىئدح لاق يدسالا

 نيش وأ ةداملا كر نفل عع نع كبس ١

 نيد .سانلا يف هلافة * 0 تروا ملك

 001 نسحلا نب دي.ع ىللاق لاق يضلاذأر م نبدمم ىنثدح لاق هيورهمنءا انثدحلاق نسحلا ( ينثدح )

 هيوروم نب انثدح لاق نسحلا ) 0 ( ٍ
ةسانكنبادمم ىتاع لاق 0 روم ان ركز ينثدح لاق

 ْ ْ قيدص 



 سم ا

00 

 ا نينظلا وه برم هفد# :كت اذا فيفعلا نا
 ٍإ ا لاق دالخ نب ديا ينادح 0 هيورهم نبا ىنثدح لاق قارولا نيسحلا دلع يل ح1

 نب دمحم ىلا ءيجب نك 5 مع ةسانك نب دهم ناك لاق ةسانك نب داع نب نيسحلا نب دابع ا

 | نبدمح رهظو اكسنو ايدأ روظيو هقفتيو تيدا يتكي ناكو هبلا>ف هنريشع نم لخخر ةسانك ١

 هل” لاقةءاحاملف هرهالظ بلاك نط نع

 ١ 3 نيرقلا هب كنزي 8 تيكر ثداعا قود نزيو 0

1 

 إ

 ٍإ

 1 أ
 0-2 مدع تحي و هب لامك لدا عفوا نما ظ بثت او طا هد 0 3 هيد ا 1 ا ا
 تيعم ريع نو . اص ن٠ نإ "لماع 2-5 اع 5 يد 1

 بىريصو ريغ لاعفأ هلاعفأ د لئاق ةباصإ يذل املفلو |

 | هان اروع ةمانق نب ايرعكد 2 قحسإ نب ؛ داح ينأدح لاق ناز رملانب كاع نيدمح (قوخأ))

 دع عجطضاأ ت تاق 3 ” ينالحكف ىنبا 53 أ ناك دمر نم حكت دوأىنب ا تسا لاقدد> نع ا

 : ماعلا لاو م ” تء>حطضاف كذيع 4 ءاودلارواذإ تح

 اينيز يأنلا ىلع دوأ ينب بيبط * رزأ ملو نوذملا بر يربتخأ ينربخأ
 يفلا بيز ناو لبق هللاو ىف تلافف هللاوال تلق رعشلا اذه لبق نمف ىوشإ تلاق : تكدعضف َ

 يسع ( ينريخا ) يدسالا كاهس وبا كمع تااقال تاق سعاشلا نم يردق 1 نييطاأو اهانع'

 نبال تناك لاق ينالكلا ماثع نبا ىلع ىنرب>ا لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق قارولا نيسطا نبا

 | ناكناعأ رم افيفع ناكو ءاثمشلا ابأ ينك قردص هل ناكو ريئاند اطلاَشب ةيئفمةسعاش ةيراج ةسانك

 ظ هش تلاقف لا هنأب اط ضرعءبو هتيراد ءانغ عسب ةتيأت 3 يلا لخدب |

 محلل ةضم هني سيل * نطاب بح ءائعشلا ينال

 ظ مثو نك واف 0 ثدع #* أبو هنع رحد زاف يداؤفاي

 ملكلا نيبحلا تاليسوو * بئاص مالك هنم يفراز

 مرا نالزغ رمان لثم <« هالزرفحف هيما

 مصو هلل ءاضقلا أي ىلا * يطعت نأ تيخأ نا لد
 3 هللا نإ دلخلا ةنخ يف ريشخلا مون. كداعيم م

 هقآ تلك دك اعقاب * انما كراع 3 2 د

 1 هه * نع 1 اانا عسسل

 دمحأ ينئدح لاق 1 لع نا نسحلا انندجع لاق تقلا ىركاسلا لالا نإ دل 0 ١ تح سس سس بم ساس مس سسوس فسح مم
 تناك و هم انكر ل ةيراح ريناند تنام لاق اص نب يموم يدج ينئدح لاق: يدسالا دخت نبأ 7

 1 ا أدب لاقف ةيعاش ةيبدأ

 نكي مل كنم ناكام تيلاي * هل كيرشال هلل هيجل

 نزلعا ةدش ربغ محلا © اه.كنف لق لوقلا نكي نا

 | يور نمش نيثدحلا ن م تاقثلا هنع ىورو 7 ل ( جرفلا وبا لاق)



0 00 
 ,5 كا يا

900 

 ريبزاا نب ةورع نب مادهو دلاخ يبأ نب ليعمساو شمالا نارهم نب ناماس هنع ةسانأل نأ

 نايفسو ناقرب نب رفع>و ىفادمبلا ند نو داود كأن زيزعلا ديعو مادك نب 0

 قوعلا دعس نب دم انتدح لاق ىلع نن ن 5 0 ( مهؤارظأو ةفيل> نب نطقو يروثلا

 لاق يرعشالا يدوم أ ع ةمادا نإ بق دش نك. نعم الا انندخ لاق هناك نب د انتديع لاق

 نسا (ينرب>أ) )١( ب>ا نم عم ءرملا لاق مهب قاب ملو موقلابحلجرلا نا هللالوسراب تا

 دنع نع.هم ا نع ورعان 0 انثدح لاقمكمانت 5 نب دمع ان”دح لاق دءس نب دم انثدد لاق

 اكان رخو نآرمع تنب 0 كك سو هيلع هللا 2 هللا كلوش لاق لاق رفم> نب هللا

 ايلح لاق ةسام 5 0 لاق دهسا ن د امدح لاق نسحلا 2 (0اعأ هللاو ةيدخ

 3 رذنملا ا انأايهل ت تاقفةشارت 0 يبأ 0 ةدح نب زر قس يبا نب ليغمسا

 00 اد ىور دقو نيرضعو عييس ةلبا ىه لاقف ردقلا ةل نع اكرجاو هللا كله :كداح

 ايه حاصي امسنل اذه باعّتسا سدلو هنع هتيكحام ةدك ص هيل طقف ثرداحالا هذه هنم 3

 م7 ةيحلاصلا مق رامخا جم

 مهاربأ نع 00 دق هقداح برضلاو ءا هاا ة 10 ةواح ا رفص ةدلوم ةيراح ةرحا اهلا : كر

 باهولاد. 9 ا باهولا دبع نب اصا تاكو م رسسزو يملا ىحنو قحسا هناو

 اهارتشاو انوص نترشع 7 ةريسإ ةعاص 1 هدبالا ت كاك لدقو ديشرلا نب اص بأاك

 لسنلاو اذاذر ى : د2 لاق هز ينأ ن 1 كد سم 0 دن (قرحاف) راشد ا 6 رمدتدلا قلاولا

 اص ةب راحة حاصلا مقاتلات لاق ماشه نب نيسكا نب دح ا ىنثدح لاق هللا ىلع نك وما 00 ينغملا

 د#م رعش يفاط نحل قئثاولا ىدب نيب ىنغف تامدقتملا تائسحلاتاشملا يدحا باهولا دنع نا

 لاقي ةسانكا نيا

 مركلاو ءافولا لها تفداض * اذان ةمقع و نعاشا ىف

 مشن ريسغ تاقام تاقو * اه 0 ىلع ىنه كاكا

 كلملا دنع نب دمح لا ثعبف باهولا دنع نب اص ةيراح ةياصلا مقل ليقف هيف ةملا ٠ 0 كاف

 تدع اف عسل !او وه 0 لاق هريخأف اذو باهولا كد ع 0 اص ن م كاليو لاو هرضدح ف تار ل

 ينال ليق لاق ىسوم ينأ قارط ظفاو ةفاتخم هقرطو ارركم يراخبلا هاور ثيدحلا اذهؤ )١(

 ىراخلا ىفو ( ”) بحا نم عم ءرملا لاق مع قحاب الو موقلا بحي لحرلا سو هيلع هللا ىلص

 000 كلا ف ضلت ءاينارخو هلكفإو كيلا رك ذو الع تسر
 يببطلالاقو ايندلا هب ينمي ةدهاشملاو لاحلا هرسسفب هنكل روك ذه ريغ ىلع 3 ريمضلا يطرقلا لاق

 كلا ريك اذيلف 0 ةمالا ءذه ىلع يناثلاو برص اهف تناك يتلا ةمالا ىلع دوس. ل 7: ل
 ىرذخالا 2 ريغ 0 ةانيمأو- لك مك نأ لع اي

 هم نإ هللا 0 ىعنإ لاق
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 نسحتساف 50 ءانغلاو سولحلاب اع عاف 0 هيلع تادف قولا ىلع امو هتيراح هدم صضخشاو

 دروكلذ نم ق'اولايضغف ردم ةيالوو راثد َّفلا ةثاع اهعسأ اص لاَقف اهعاشباب ماو اهءانغ

 يخ أباه ولا دبع نب دح الهيف رعشلا 1 ود قثاولا ساحم يف ريبكلا روزرز كلذ دعب ين مْ هيلع

 وهو 3 ءانغلاو طاص

 5 سل مح يجص

 انتيعم اط تيارام كدحا *# اند نا ةيحالا دا

 ان زحالو انام اسوق ترن يليأ ب ]سد نم ةسفشن عطق |

 اءهصخشأ 0 هةعمو طاص ا تايزلا نبا ىلا ثعبف اعاص ةيراح مقل ٠ ليقف ءانغلا نا 3

 3 اي من تلاق كلل هيف ةعئصلا اهل لاقف هتننف توصلا اذه هينغت نا اه سحاق ق'اولا ىلع تا

 نيم م*وملاربمأ ن 00 امفةبغرلا تمقواذاامأل اقف رضح اف طاص كأ ثعاو كم اع هللا كرا لاق نينم 0

 تبيها اذا ىلع اهةح ن *ىه ناف نينموملا ل ىلإ 8 ا دقو 4 مغر هيف هل ع كلأ نأ زوحن ف

 هيلا مفدي نأ تايزلا نا ضو امليق دق قئاولا هل لاقف اف هل هللا كرابف 7-2 اهدا نأ هلاضق يف

 نمل يلا حاص هد>وف هب هلطمو لاملا تايزلا 0 0 ًاطاب نعأ هاند داق فآلا بح

 يدرسأي ت كاف كابر نع فو كيف 9 هللأ كراا اطلاع 2و و 6 | دقو قئاولا ت ع 6 كلذ اهملعأ

 رانيدفالاةسءك هل ا موأ لاق | رفص ىم جورأاو ىلع مرد هلاو بعتلا اللا . ىند م يناير نم 2

 لمح تايز | نبا ىلا عفوو مدخلا ها نم مداخن اعدؤ ايش 53 هطعل ١ تايزلا نءا نكلو ىلب ت

 باتكللاب هيلا مداخل ا عم ترصف اص لاق اهعمىرخا راند فالا:ةيعو هلا راكدلا 0 4

 اهعفدأانأ ىرخالا فالآلا ةسجلاو ترضح دقأ اهذفت ىلوالا فالآلا ةسخا امأ لاقو ينب رهف

 احم . اضق يلع 5 | للا ثعبف هضقا تدع 1 يي هع : هناك يفاسانتا مش ص تمد ةعمج كعل كيلا

 3 يف وهو ترتتساف يش *يىل للص الف اهب اضيق تن ءىكأ ب تهز 1 ةعمج دعب اهدخو

 - قى مضب .ةلا يباتك داو لاما 2 ثعرو قناولا ىلا ه 5 أ 3 فا ىرات 1 هعْلي اماف َّك

 كلف لا املأ تضيق ل كلأساف كيلا رع نأ نيئمؤملا رع قرأ ّك لاَ 2 كلذ كل مداخلا

 نا || 0 0 تدعقو ىثاعم . ملعجو ١ م تل ءو ةعب ص لاملاب تعتياو حاد لاق 4م طبق دوق

 ىنادحو لاو يئاسأر ا قحمانإ رح اد ى نإ دو ( ندا 2 هنمتضرعأ ف

 هلوق هدشنأف مهلا نبىلعدي اع لق ةفالطاب قثاولا عيوب ال 7 قراخم ندمم

 # نورهقثئاولا ةلودب * نيدلاوذو امدلا وذ زافدق

 ني يفو ضفخ> يف سانلاو # هلق ند ناسحالاب معو

 » نيماب ىلاتلا رثك او * اقبلاب هل يعادلا رثك اام
 هش ةلوق اذيأ .دعلاو

 سوفناا هللب قث #* اولا كلللا تقنو

 سيلا الو # الادب ينشب كالع

 15 د01 2 ع



 . اوسون نأ الإشلا *. ينأي سابعلا ينب ا

 : ٍ سوبعلا فر هنادنش نع كدعضت 0

 ا
 ا

ِْ 

 قث اولا عمسف نيرءشلا نيذهىف باهولا ديعنب اص ةيراح م نغلو ةينس ةلص قلاولا هلدوف لاق أ

 |0107 217 اهالوم راضحاب تايزاا كلما نع نب دج ماو اهءا رش دارأف اهزيغ ره نيتحالاو نيرعشلا

 : واسد الآ ةرشعن هئماهارتشاو

 تس وص :
 هلغاش كليةتام نم ىلع تناف * يب نءكللقعمدلاريعا تنكو
 و1 عيب رلا تاعد ةثس # هنودةرهغ قارعا اندج ىقد

 هلق ىلا نظ لوقو ءادص * اهراوجالاضرالا بحيفامو
 ا ييبرلا سابعلا نب للادبمل ءانقلاوءاخأ اهب ينري ةروهشم ةلؤوطةديصق نءكيرشنب لدرمشال رعشلا
 يع ها نع امج يلع - بولا لمر فيةخا هيف حدا ن ةساقلو كدهثنا هؤادّتبا يطس تاو كو ليش :

 جرزل ل“ لا ضفح نأأ نييح ىكضَو 1

 0 00 ا ا لدربملا راعأ 5
 ؤ كا َ اعل 0 5 نا 1 0 ا دع نب كن.رش نب ع آ ا

 ا أنكر دارس ةدعفأن 3-3 هيا 0 6 0 0 ناسغ را 05 0 0 :ا رو

 هءو>او 00د تقرا ا دهع 5 مك يف! ءارعش 4 اسعاش كب ١س ا لورزمشلا ْ

 هر ا و

 ول ا

 1 ْ ؛ كرلابومل تق العا وداخأ عكو ثعقد وس 0 عم ناين 00 ةمادقو لئاوو كح م

 ع لد رحشلا هل لاقف ناة:ددعس ىلإ ثعب ينكح ماخا ثعاو 0 ثعحب يف سراف ىلإ ةمادق هاخا ثعبو |'

 , ام لشي م انمسانتو ان رصانت و ان واعت انع.تحا اذإ اناف دحاود>و يفاعم اذن نآريمالا اها ا نإ ْ

 00 58 ١ قكسحأ لإ اع نتكو» هوجن لدر.شلا لاقف اهدارا يتلا ءوجولا ىلإ مهذفناو هلأس |
 ظ ا نبدأ نب منج ي نم

 2 اهماوْل ى 3 5 2 ةديصق تن 5 اذإ كيا يا

 عيضت كيلات تاصواذإ لهم 5 ا هدب امو ىمشحلا اهعيضيأ

 'عيكو راخلا رك ينفلا يف * حزان يف هع و تدلع قلو

 ا ملم 0 #7 مهطاقو رعمناك ةنادغوتب و

 0 ءهقلازدبب ىفمؤالاو# هنا نع ما دسعلا ةرامعو 1

 06 2 ام مهوقل ش اح هل سراف ن 4 ةمادقهي 3 يمن هءاح ل بشد و دم ع ل لاق |! ١

 4 امهثري لاو مايا ةنالث هدلعل لئاو



 ا

 5 < حقا رثينز>ةصغو ان اهبدهشدق 4 هعور ن* ٠ ؟ لذاعأ

 تقدما عراب هلا نيب تمقواذإ

 هلت يرض مليم الإ انأ امو

 ةوذاب ىف تن نع اذإ كرف

 بأىنب لك ع الإتوملا ىلإ

 نها تبلل ىح ىعضلا ىلع »*

 ىلئماق راف بأ ينب|نعرهدلا ىسأ *
 لزعال و املا يف فاعضالا وضم #

 لءشلا ىو. ريغ قشن وسويس +

 ةطبغب نحو اموي رسن مل ناك
 لئاو دع اماذفا نإ ينيعف

 « مهلا نيب ,عارلا !دعس دف 3

 12- نافيا ره عل واعَح 2

 لضفلا للعاد ومن اعمدديحاصو د

 لق نمو ةافو ند ءافو ينهر #6

 لحملا نم ءامسااقاف.ا ربغا اذإ *

 لغوَىف لك لب أ ران 1 * يرةلا مدع فاي الأ مدعدقف

 ليتم نادض.و ردم _غاوأ هم د باسبلا اا

 لهجلاب عربتلا ملا بعتا اذإ #* امهعلوقلا لهجيدبا زداح

 لهسلاو ةنوزابَنم باه ى ج عاب امظ هن رع قيس امك

 ع نم هو الئاؤب ءاخأ يري كاقوبةديهونأ لاق( ءرك ذي هرابجا تك د تلا تو 0
 هرعش دجو يئازملا

 هيحاؤرو ةةسمانلا تاون هب ةكريراد ضاصلط
 هلكام فع وهو اهنم هاوثع * يمتاوضرالااهلاقأدب تاحو
 هلزالزفوخلار هلا تااح هب يقسداكي وقلادلح ا

 هلئاسم قيدصلا ف ملال نم *ًارتقمناكنإو ينغتسااذإل وصو

 هلماراو هماتيا هدتع ومه *« امعاك ءاتشلا فاضال لح

 هيلي كغ محعالا جيضت صرخت ر
 تعرسافهنعرغز دقو لوقا

 هدقف سانلا يلا ال وكشا هللا ىلا
 اهيياوب مالا قابل قوش
 هنودةرهغقارعا اندح قس

 هرا زمام كل 526 يون

 ا ن* موب يتأام اذا.

 رغموءاضأق ارشإحبطانس
 تيد ةلاسرلا 350 1 نجح

 لزي مل كدسب نيملاناربصلا ينأ

 هلل ا! ءالاضلا دنع تدرب اذا *

 هيما نيققلا  رابخأب -ىإ ف

 هل>ادباقلا عجوانز>ةعولو #

 هلماع صخرت احر ىخأ ناكف #»

 هلياوو عب راا تايد ةشس *

 هلصاومانم دولا وذالو نادب *

 هلئاطصاو هقش» انع كاش

 هلثاو (لل عج فاو سعلا نم #

 هلئاسر "يشب عيجرب ملو هي هيلا #*

 هليازي .ال يذق اه مح طلاخم #*
 اضع تر تا كج ع يل ا يا تل ا لل يي

 رقع نا ب قاد



0020 

 هلغاش ك دعب تام نم ىلع تنأف 0 ىب نم كلف عمدلا ريعأت و

 .هلدائح هءلعاسمر امصلا ريس د يوتنيو بون ا فهي ذب

 هلئامح امتدرفا ماح دقفل #* تءحشنوصغلا قوق ةفاتهو

 هلطايغ هيلع تفتلا ةقرفلا اذا *يجضلاةحاوت فا :دالابقرولا نم

 هلهاج رطااخأ ى وح :ساو بيشلا يب 47-3 5 ادا تاع هروسو

 هلئاو نم ناب دق هرصن ن 3 8 ملا 6 ذأ يف

 هل>الخ ىراوت ام موب ا كد ل اذا

 هلئاوغىثخناك اماما لاغو * هنودلاحدقرحطاتدب حبدأو

 هلئالخو هتاراح هتوص يلا # يوعراف ةظ.ةمللادنعدب نقثو
 هلماح درحلا فلاب ذاعاذأ * الماخكير1برحلا يف دئاز يلا

 هلحاورو 0 0 * رذخم ليغلاةسي نعنع داذ اك
 هدا انك 8 و حرمت نادك
 هلتاقأال نم رادقملا نم هيلع * ينزمف لاتقلا يثغأ هب تنكو
 00 هعفن يحربي 00 ع # علوا انم تول نازك ردع

 هلتاقتو الئاو تراس 5 ناك ع ص دعب ان أ الا دعبلا قة

 هلباخ كوش لهاتواحو نهب # ايوانمادامثيغلاتارقصلا ىتس

 هللاق ينأ نظ لوقو ةادص * .اهراوجألاضرآلا ب يبامو

 هلئاق خلا هيكراسشع ضعل زروو هه>-و ُق ا مكح 0 لثق مْ ةديع 3 لاو

 ١ هسارب لاق هيعن كا كدرعشلا

 يناري الو هارأال ضباب .* اوحارو كح بست انواودب
 يلا ٌتنَهاهبفازف لدقو

 ىودباجأ توعد ول ىل خأ
 ناقرافتم ا يندب لكو

 #» لاقى هيب 5

 0 ل
 قادالا هلئاوغ بهرت ىملو

 ىعمد هيلع ءاكنلا يننا دقق

4# 

2 

 هنن

# 

3# 

 ناوعلا ب رآ ايدل هب لوصأ * انكو هلتاق هنع انت 0

 نازللا لوعدم تا رقللا ازيا بام اذا نحنا لثم سل الق
 #* نائسلاب الا خرا سلو *

 د

2# 

 ل

 د

 نائيلا كعل اهحالص فكو

 ينانق 04 2 قاف ع

 يف نكد اوك ناي تنك

 اتكرف ءادعالا كباه ناكو

 اوذدشو مهئاغض اودبا دقق

 يئامر نم كءاوو دو

 نادي هل لودمتال ىلومو هانَغ 4نع 7 خا كادؤ +

 : يفايلا ورتغاو فرطلا كَ

 دبس يناو هلدقف

 وسال ذه نوي رؤيإ شال ١6

 .. سيول نر نشا جل ىو ووو نا ون وم
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 ليهسىباو ورم يبا نع ةديبع يبا نع ناش و نيد لاق يعازألا نع نب مثاه 2 ىندَح ) ظ

 تنلااده | 2 رف هل ةدصصق دشني وهو لدرمشلا ىلع قدزرفلا متو الاق:

 * قالحلا زج ريغ 0 نيبو * ةعاطو اع.سطعي ما نمنيب امو ظ

 1 هللا كرابال هذخ لاقف كضرع لنك لوا تريلا اذه ىلإ كرا ل هللاو قدزرفلا 1 لاَقف |

 ايلا ى ويلا سم نب ةستق اهف ركذ ةديصق يف هلءح وداع داق هش كا '

 مئاروبلا يغتبت لوح نينح د ىفان ةئدملا ءاروزب 0

 1| ناتس 3ك مانلا و مف لدردسلا ا لاق ةد ,ع ىفان ءتنايع انحلت لاق مشاه 0

 هلوق كلذف لئاو هيخأ ىعن ها راقد ورا ربعل ند ضع ىلع هربعف طقس هر

 ْ هلماعصقرت ار ىخا ناكذ * اهنار مانملا يف ايؤر 05

 | ناعدن هل ناكو بارشاب ًامرغم لديرمغلا ناك كاف هل .ءينا نع ذامد انثدح لاق مئاه ( انئدح ) ظ
 لاقي ناببش ينب نم رخالاو هموق نه لد هللا ا ار نيراعا تانى ةارثاك

 1 هلعن كرتو ايفاح ة ةصيبق فرصناو 0 > اوبرشو ار 0 ىلع م اوء.تءاف ة ةصيرق 1

 ١ لدرهشلا لاقف كسلا ند امسناو 0

 لكي د لدم ا ملانامدب ساكلا ىلع د دجأ ف 4 كولملات مدابو تن ع

 لدج سار أو ًاجاضن عرس ف نا تافناو زور فنك لا

 لصف مل اهوا اًضعأ ةلصفم * او اا ع

 دسم قفا رس روح ير د ع 6 يرلا كعل هأنمةس

 لعدم رعي ركذلا فلا حارف * هلع ةصيق انينأ ةيشع

 : ا نب لاله ا كد ردجلا حدم لاق ةديمع ينأ نع ذامذ ا دج لاف مشاه 6اةدح)

 1 هللااممؤدق اهرد ني رمنعا هل رهأ مْ رحعض 2 الي وط انامز هددر مث دفرلا هدعوف 4> تاو يئزاملا

 هودعمب لاقو اهدرف ةاغ هلكو

 هدواعا يزاملا ادنع ريخ الو #* ارئاز تئج الك لاله لوش

 هدئاف رعداتملا طارت سا« فراو ار” ل اا
 ةرساوا لود كم 12 دعلو * اد غيل لاق نأ .ئملو>- فدن ادغ

 هدلا>ا ايمليد يزارب نادو #2 هنادغ نكد تري ينأ ولو

 هدقان ق وسلا ةلغ ند مع يانا »*# امهردنئرمشع قاس نم تضوعأ

 و ءاعأإل هدوعوم سعلالبقو ند 0 ل نوراقزتك ناثم لك داو

 هد>ا# ائ.ح ناكدو دتحمْلا 3 هيددرنيديلا ص وق:مكائمو

 لدرمشال اودع ناك ةيض ينب نم الجر نأ ةديبع يبأ نع ناسغ وبأ انثدح لاق مشاه (انئدح )
 كد رهف لامعا لو الق عكو م ثثعل يذلا ثعملا يف 2 7 كلام نب مراد ا 28 الزان ناكو

 لاو هتلصع ةنامدو كالذن رو رس يذلانع هغأد اونامو



0050 

 1 كم رسما اب
 لا هل 7 ترا

 ترىعناو تناك ةلكشعنءا حرم

 هل تاقك ارش اانكللا ئوننع

 ةسطعم قاب ىمتش ضرعت ندد

 هب تدنعام عمسأ و كنجأ

 مدق نأ اطهر كن 5

 مراح طوبغملا ةيلعث 6
1 

0 

55-6 
 مه رافم يف ير كسملا ادغ اذا

 0 3 1 رد ْن ومش

 ا وُتط و دقو ل#< نم 1 0

 نك نازفوملا .ن ذا موبو

 0 كا

 ةهركمو دوح و ندعرال

 ةلزنع :ع  امطاغ
 ي

 هاعد تدس ناو ءاسب امو

 م اضم ىمل اال

 داعم و
7 

 تماسوا ثادحالا نمت و نمل

 0 لددرمحلل أه دند يديسالا دب ري رق ناك لاق ةدردع فأن ضد زان حم لاك

 ان

 نب

* 

 نت

#« 

 »ب

3 

* 

 د

3 

# 

#*« 

 نإ

 ان

#* 

 نذ

3# 

 معريغ كنع يناف يخأ ناك نأ

 مالو امم تعال سانا ُْق

 مرأاو ىانلا رودقل ةلاذم

 كلا 0 نه

 للاب ضرت وأ عذق ىلع قرطت
 مدلاب نوفوي الو نوردشال

 مي هما يبد 7

 0 وأ نالت .يرذ يف هناك

 معالاو 2 ةضنا لوطو

 مطحلاوءاب 3 ينأ ا ليخلاب

 هذيلا موقلا فنك < ١ هلع تلاع
 ا قير نع توملا عفدأ م

 مرقلاو عوملا لتقو مض مفدل

 معدلا يواخ اموب ع الا

 مرا نم لست ل كسفن نهنم

 هرب لاَ 8 رد وهو ةيحأ هاافاةل دقرلاو 010

 ةلدل هتملسأ و خايصلا ثيل

 اهلثم ي رخأ جاني 3 وص نم

 تعدش 3 ل :ةراطع

 ةناو تو تئزر ةليلحو

 هموق كرس ديزي نا دعا

 . هداج كال ةققحلا ىعاح

 را ا ير نع برحلل
 دفاو لوا ناكو قارعلا 5

 يرش دح لك ءاللخلا ىطحي

«* 

# 

«* 

«* 

3# 

3 

3 

 حربتل امون أك نباط
 حونلا مايقلا فدسلاىرتيتح

 حدصت ىربع نوي ماهلا ليل *

1 
 ححتتساةخاحو ظافطلا دنع

 حوراو هب ةمودم ودعت
 حرس لما ولا رمطضم عردلا
 : حاطلا ىراهملا هب كولملا يفات

 حيزا مراكملا ىلاغملا نا

 حراوملا كدرصو صنق بحاص:لدرهشلا ناك لاق_ةديع يبأ نع ها ا لاق مشاه 0000-0

 ادلع كة وا رثك رخارأ [اكلاو رقضلا ىف هلو



 نا سر اسسلسسلالللسلا ريبيري ل22

 )/ا1١1(

 هناك ىلا وأ شل لدالاو »* ناجم ملا ىذا دق

 هبايسشش يف داصص يحوتب * هباحتم نم لبا ادب دقو

 ناد ف راغصلا قرح دق * هباعصأ ف لذ ديف. دولعَف

 هناولا ٍِق :مخململا ةماو # هب يعدي ىذلا توصلا ف رعو

 هبأ رس 1 لآلا عواط ليق * هب ٍيناذاآ صناقلل تاقف

 هبال ىلا بوحلم نطب نم * هب ىار ذا رصبأ ام كحيو
 هب الع ذأ دول "ضشاف * هبائح نم تلا مغر اعشق

 هباضتغا نم نيقلي نوف # هب يع ر ةليق موي نايضغ

 هباغض يجحضلا جاحش لك نم #* هبارتو [ضرالا يد

 هباحح نم داؤفلا عزتتم # هبت ىتثي هبرح لازيال ذا

 هاثنأ قف" نيشن ًايلاخ * هباهأ يف بثشنأ دقو داح

 هاضخ نم. ىلا اماكا# ةنارسوا اطل
 هانخ لع ننام يروج« هياضقدوا كنا دلل
 هبا يعدي عدم ةئيقل # هب يلعي رزحو بر نم

 هب يوشنوأ أب 2 يهد # هب اندبر كليم مهدعأو

 هب ان اذآ جات عورأ * هب اطتحالو خبطلل ماقف

 الف لدرهءشال مغ يع سم مزال دق باذ ناك لاق ةديرع يبا نع ذامد اننادخ لاف مشاه ) انريخأ )

 هيف لاقو هلتقف مهسب ءامر مث هتذاعل ءاح تح ةليا هدصرف ةاشلا دعب ةاشلا ايم سر لا
 رهسلاباحصلامان دقو نع #«ريختسا ذاناح رسلاري له

 رزثملاباطو نانسو تضم * فش هم ناصلا تاواأل

 3 1 راصعإ هناك د# روكسم حرم مم جاو

 رذعأال هت قدا اذا يتح * 0 مد لزأ

 5 * زكتسىمنغ يرقع ناو

 روحو هيلع لوف امس 0# ا ا
 # رك 1مل نسل د #

 كب رش نبا لد رمشلا لاق لاق ىمصالا انئدج لاق ىشايرلا اتدحب ل اةيدسألا ندحا لا(

 مالكلا فيرظ نا امإ لوقيو اهنسحتسيو تايبالا هذه ديجتسي ناكو
 داقحالا ةليلق باّتعملا سمش * يمدلاك تاءعثم لقتسا مث

 داعبو ةدونم. نيت نهم # يوطاوذ الاشامدعاوملاب ذك

 داريشثريغ نهو ديرشلا لقع #« ابقلعم» نطانح لاش

 #*  داسسريغب ةيتعم جيو * انثي رغ دعب حلصي بحلاو

 0 2 2 أ ل

5 



)1١1١18( 

© 

 تس ورح

 ادغا رظتنتو ىلمش اء ناو »+ أدوز, نإ الامة سأ ال ىلياخ

 ا كيس اج رطل اهلا نال شقا كولا قارظت ناو

 ةياور نهدو اهاور نك ردنتلاب ني يات يركلا لذ. ءانغلاو يرملا مالا 0 نيصحلل رع ْ

 يعاشطا ا

 مد هبسنو ماما نب نيصملا رابخأ جو

 . 5 .٠ .٠ »اه | 5 2 : - 0 2 .٠

 دعس 3 3 كب 7/1 ل 02 ل ةلثاو 3 مارح 88 تا ب هعرر أ مامقا 30 نيصخأ وه

 ( يثريخا ) رازت نب ريض ١نت نالبع نب سدقنب دعس نإ نافطغ نب ثدرلا نب ضيغب نب نايبذ نا

 0 موس يف ىف كم ريب ماا نبا نيصخا ناك لاق هد مع نان 2 ماحوبأ ارح الق ديردنب نسا ندمت

 | نن فوع نب مخ تب ةلق رح اع. 1 ةالم نب مهسو ةسم نب ةمرصوة سم نب ةليص> ناكو ةرض

 مهدئاقوميبأ راذنيص> ناكو 0 نءلع ةدحاوادي اوناكف ةعاضق نب فاخلا نب ورمع نب ىلب

 نايفس نأ نب ةيواعم با يأ همانأ ع لاعاد ءةعاج ىنثدحو مضلا 3 هل لاش ناكو مهدنارو

 نراك ال كحتو ةبواعم هل لاقف هلوذاتس اف مضلا علام نا ذا الع 0 نا هيد اللاقك"

 نم نبا هللاق هيلا لخد املف لذبح ىلا 06-0 نافارا ي.دعلا درولا نب ةورعنإالا اذه

 ) أ ( ا يذقو هساحم عفرو تقدص لاّقف ماا نب نيصخلا مضلا عئامنإأ نأ لاق تنا

 اداب بمب باتا بيبو هس دم سس هوس بسسسساسبسسمم بسسس سس هوس بسس حس سس سس م سرس حس سسوس هس وس هع همسه
 نامالس وثب مط لاش هعاضق نه نظب نه سان ناك لاق ةدي ع ينأ نع متاح 7 انريخ ا لاق يرد

 نبل ءافاح اوناكو دعس نبةرذع ةو>ادعس نب نامالس ونبو ةعاضق نب فاما نبديز نب دعس نب

 واكو ةرمن موس ينيلءافاح ةئيوج نب صاعنب سرح و نب مهوةقرحلاناكو مهفالوزنو ةيم نب ةمرص
 ةسمم نبأ مهس ىنب ممافلح يفالوزت اوناكو مهاتقةدعل ةق رخااومسف اديدش امر ليلا نوم هوك

 10 نم ىدومي مهس ىنب يف يفناكو لح يبأ نب ةئيوح هل لاش « اعنلهأ ن*ء يدوم ةمرمص ىنب يف ناكو

 نبهللادنع نمتدب 10 نوح وذ ناكو 1 ارا ناكو يح ن.نيصح هل لاّثِي يرقلا ىداو |

 هدحو قب رطلاعطقي ناكنيصح هل لاقي الح رمهم أ ودقفف مب مءاشتي نأ وةماندو نار نافطغ

 كلذل>ا موب تاذ ساحف مس موموسا<لك ىف هنودشذيو هنع سانلا نولأ مس هنوذ>إو هتخأ تاكو

 تذات صمذإت يرتشي وه امنيبف ارمح عاتاب مهس ىنبل راح يح نب نيصح تبب يف ينشوملا دوقفملا

 ةئيهح لاقف نيدح اهخأ نع لاست دوقفملا

 نيقيلا ربغا(١) ةئي 1 6 ل امحأ ن نع ليات

 كن.دوهللا ك:دشن هللاقف رولا“ نم 1 مك تاب ١١ اذه ينشوطلا 1 هي هنو ينعي الثم | لشرأف

 ءاش نم هع>اريلف انهام فلاكام لثملا اذه



 علوش ) | 3
 تا 1 أ 2 2 -

 :لثعدوقةفملا ا يضماحاف معأألا ىنيدوال هللاقف املع نحال 5 له

 لدئخ طسو تقلا لل ا ع نشو> ن 9 :1 لوداع تا كَ ع ١

 ىد 5 كلذ ينشوملا ع اماف ادبا دحوت ال اذه ناو دولا نا زوم ةا 5 اندلع كلت أ دارا

 مه يفب راو> يف يح نب :نيدح .* ين ب مالظلاداك دقو تنءظ

 نيصح لاقفةمرص ينب راج نشوج وبا هلتقدق يدويا ان ة هل لاقف ماا نب نيصح ىتاف

 ةنال/ىلع ةمرصص ونس دشؤ هولتقف لمح ىنأ نب ةنيهح اوناف ةمرصينب ؛راو> يف يذلا ىدوولا اولفاف

 ا ةيالاك ناهالاس يفب مماريج نم : م اولتقا نيصح لاقف مهوأتق و مه ين ناريد صاع: نب سيم نه

 ل لاقف ريثكب نيصخلا طهر مهسوب نم رك [ةمرص ارح كلك مهني رمشلا رعتساف اولعفف

: 0 3 0 
 ْ ينشوملا لاقو 4و ان يسمأ اذا

 ب ةنالثةعاضق ٠ نه اننا ريح نم ما دقق يدووملا راب ح هب ائاتَقق ىدووملا ان راج م 3 ةمرمص يف ضن نيصحلا

 | ىب نم مكن سوف ةييرق ةساممحر مكنذيو انن بو رقت ةثالث نامالس. يف مكياربح نم اناتقو رفن

 | ةمرصول كلذيلأف رعأ مه م ميج انعنول ربف ةعاضق ٠ نم انساريح سمن ومك 8 نواح كاكا

 لقأمكنا لعن اناف مكنت اريح نم الجر هناكم لتقن ي 0 لمفت الف نشوح نبا انراج م "5 دق اولاقو

 براحم نم ا كلفأو اونأف م>رلاو هللا مهدشاتف نومكونو هل ا( اع 1 ادع ا

 | اهلك نافطغ تلذخو مهم بيصنق اونا اذإ موس ىنب تنزع دول اولاقف' دعس. نب ةيلعن نت يف انك

 هناريسج هعمو مهلتاقو برا نيصح مهفاصو ةعاضق نم هناريج هعنم نم ناكام اوهر 17 انصح

 كلذ ىنأو لتقل مين زك ان دع 3 فاكو نيمملا مز د 0 الأ مهرمأو

 ١ هنع سانلا لد ةيراح يأ نإ نان ناك مف اوما د >موقلا ن نع .اوقكي نأ ةعاضق نم نطميلا

 ير نإ نايس نإ ,نابزو نص نب ةنيب ءناكو ةعاضق نم نا ل بحي نآنانس ل ةعاضق هيوادعل

 نب براحم :ت لاو ةمرص ىنب عم مهس ينب ىلع نايبذ ون فاح م هنع لذخ نث رباح نإ

 كا نم كالذأف ماتا نب نيصخلا لاقف مهعم ةفصخ

 رطقلا مكماه لب ال انمع ونب * وُّتلاو انم فصنلا نولبقت الأ

 رصال اون .الاو يرمصب حافص # مكن دلت قحنواب 5

 را كر كر طا 3 ا ل ا

 ربقلا ىننيغي يتح اط تعن> * يننا سانلا معي مل يف ولا كالف

 رمشع جحي> |ه دعل ناع نوي © 0 نود لاح دق 3 ءاق

 رعص ؟دودخالإ نظوم ىلع # ةرم هدا ؟ اقلاال يح

 رغنهل درو دشرلاو مههوجو * تقرشأ واوماق يغبالاوعداماذإ ْ
 را اهل: لبحتال نع يلاوم 8 "تح ا هل ا ٍ 0

  كايعاوشيلو ربزعلا ل مش اك موش !قعرذلا اومرك اودارأ.رخسا مول لحلو مس ارم ضلاون ا

 97 اولي زيذل تت « ومكنع لذلا ةمال انفشك املأ
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 ردغلاو ةنايخاوهلالا يزاوجح 6 و.كشم زم اقداصيناظ كي,ناف
 ا اكو ةفصنم نب براححو ناينذ وب ميظاشو ممكح لع لوزنااو برا ىلع اوماقاف لاق
 ورم دبعوناودع اهوداتناخو مهس ينب نم ناتليبق نيصح نع تدكتو ةلمرح نب ةضي+ براح

 ناكو ةقرحلا مهو مهؤافاحو مهس نب ةلثاو وذبالا مه- ينب نع هعم سيلو نيصح راسف مهسانبا

 نب نيصحلا لاقو د ممم لقو مهءزهو نيمحلا ممب رفظف عوضوم ةرادب اوقتلاف ددعلا مف

 كلذ يف ماما
 امتامو اًقوقع عوضو٠ ةرادب * اهلك ةريثعلا ءانفا هللا يزح

 امظعم براطاانن ترادزاةراز# * انلعهرو مهم نيندالا انمع ينب

 00 ,ك اوك اتاني لا ١ 2 يئان نمل دولا تءاززاملو
 امهعمو افكح نمطقي انفايسإب * ةيحس انم ربصلا ناكو انربص

 املظاو .قعأ اوبك مهوياتلع .« ءزعأ لاوعر. نق اماه قلفت * 
 ا هللا ىروملا نودي د6 انقاذ درإلا ذقتتست مهدراطا

 موعطن أ اصلا املا وهو يرههسلا نوذقن 2ةسلو هسرف ا سرافلا لتقن يأ درا: نقسم

 جامرلا مه ردتف

 ]8 اجيراخ الآ ليلا 0 >2. عرام لكلا وا يح ةودخ ندل

 اكل ف ماعم دنبلا# ا - قدا يسب ناضروللك درعأو

 # امحقتالا نير ا ادابح * انقلا: دصق نو قتقلا نم نآطف
 0 ازازلحا وك اذا ناري # قرح مهاسكح نايف نيبلع
 ع واح جن نم ادرطمو * اهنوق انماعأ يرصا حئافص

 امالأو لذأأم. م مس ناودعو * ةمالم ورع دبع اهف هللا ىزد>

 ال تول ة 5 نم قترمالو» » ةنسب ةانيحلا . عاتب .تسلف ٠
 ونب هتاتق لهس نب ةلثاو نب بيدح نب دابع نب ثرأا نب معن برا كالتيف لتقو ةدينع وبا لاقو

 هيرب 00 اداو ناكو عوضودم ةرادموب ةمرعص

 !ٍ انيز نايتفال لتقلا ناكو *: امن اومرو.ةسمخخ انلتق *

 0 *  انياع هتيزر تلح دقل * 0 ىلع تاك ايلا روعل

 1 انيحرهدلا فورص نمىتايس ليج لكذ مع دعس الف

 . || نب نيصحلا مب قحلف اوضمو مهنا مه يف :ب ةرواحي ا نا مث ةديبع وبأ لاق

 1ْ كالذ يف لاقو مع هنريشع هلاتقو هتمعت مهرفك ىلع مهمالو مهدرف مالا

 رساخ اقحنايبذا ينب رصنب * رص كد 4 أسما نا
 د 1 م ميول نانعلل موق كلل و 7 :

 اضيا مط لاقو
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 ملعلل ةمالملا ةبقعو * سيح ايأ كيدل غابأ الأ
 مظعلا هللا نم مكطخو * روصن يلوهىلاومكل لهف

 موظعلات اذىلإف' ىلإ * سبا بونجي ةرايد ناف

 نب ريهز مهازنف امرح هنومسو هنومظعيو هنوحح اوناكو ةيعكلاب هوهش نافطغ هتثب ءانب سبل

 هم دهف يلكلا بان

 ميلا عدجلا عل ؟ا1| هاذ انح> سانلا ةأدغيف م وع

 مخ ولا الكلاو ثيغلا طحش *# انوعدوو دالبلا يف اوريسف

 ثرأا راوج يف ةشايح هل لاعب الحر لتق حابر نب ملا نأ اوعززرخ ول لقد كولا

 مدينيصخلا بلطف ملاظ نب ثرلا كلذ غابف هرايخاف ماما نب نيدحلا . مثلا قحلف ىرملا ملاظ نإ

 كايطعا تنشنإ نكلو لبالاب لقمن ال انإ اولاقف هناريح سي ينب ىف لاسو:هموق ىف لاس ةياا

 ةلمعأ م هرفك ىفو كلذ ىف لاقف ملا

 ادغا رظنو يل+ش ان نو # ادوزت نأ 0 ا لياح

 ادغ ةفباتسإ اموب ةعرس الو * مغم قاسإ اموب ثدل اش

 ادمحنو ىلع انهم ابحوتستو #* ةنالضقا مويلا ينارظنت نإو

 ادوعو نييداب صيمح يهاب #* مرصل ودغاموب نإ كومعل

 5 3 ا مهالومعرفأو « ةمح قلاوب مم تروط دقو

 ادي سو مف ادب ت تطظسا * ينأأ ريغ اومف ي :ذ ناك امو

 اددب ةريغملاب يدانملا ام اذإ * مهعرح ءارو نم نينايغأ فإو

 ادرحا ريغ دجام احلا يرك * ظفاحم الا هيمحيال جوفلا اذا

 ادفممضرعءلايذاكرتتملرلانء# ةيرعتبهو لكك تحرصناف
 ادمح او مماعيفرقلا وذ نضاذا « يطول 'يط و ىلع تربص

 اليلخ قاظلا سال نب جربلا نك لاق ةديرع 15 نع متاح وأ امزح لا دنزد ويا فرحا

 سالخلا نب جربلا لوي هيفو بارشلا ىلع هل اعدنو ماما نب نيصحال

 موجتلا تروغت“ دقو تيقس. #4 ًايطنساكلا ديزي ”نامذلو
 م ول نم ةمالم ةقرعع * هلع تفشكف هسارب تعفر

 مواك ل يناحي سيلو # وحصب م اني رشام برعشيو

 ماح مهف اوشتنا اذإ سيلو * ليمج ينل اهبع . لعجيو

 ىلا: فرصتاو ركشف مو تاذ نيصحلا عم برشي جوبا 0 ةطاش ل نع كح جربلل تناك

 انددسو اناضفاو اناا اولاق م كة انآ لجر أ هموقل لاقو-قاذأ ان عنصام ىلع مدنو اهضتقاف هتحأ

 : ذأ تور الف ىمار 1 انما تح وأ كر ءلا نمت هفحأ تعتص اه بع نآهناف لاق

 ظ يئاطلاجربلا هدنع تأ رك ماقحا نب نيمصحلا ىلا تعقو 'يط ضدبل 3 نا مّ ممم دعا كلذب عم

 ( رضع للاخ تقال 5
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 تك هب لعفف كدنع 0 اذه كعدب نا نيصحال تلاق هدنع نه جرخ املف ناب رمش اه امو |

 أ جولان امن كا و نيصحلا اهرجزت هدنع ركسف كانأ الك كب كلذ لمغي نأكشوأ 1 3 تك

 ' ماها نبنيصحلا يرصلا ينأو 5 ا ني را 0 مالا نب نيصحلا ناريد ىلع راغأ كالذ دع

 أ لها نمءالؤه مهو 0 جراي ىناريج ىلع كيصام جربلل لاف مهكردأف موقلا عبتف

 لوش أش ا مهو نها

 مامح نبااي كنم ديعب ننع * انيب امف تاق را كل ىن

 ماظخ ريغب اهجزت اطلع * ائطابتم ةقان جرت تاقأ

 مالا نبا نيصحلا هباحأف ةلجعلا نم اذكه تينأ يأ مامز الو اهلع ماطخال اطلع قوسن يجز
 )١( مامصليفكلا لاقاملىمص #* يتمن رفكيو ىنكوب جرب
 مادسأ لهانم ض ىع كدروا * اشن نا كناف دز بأ الهم

 ماصخالا ةئيخدوعقلا ضو> #* !مافاح اذأ ة .اقأ كذروأ

 ماطخ ريغب اهو الطع # ةمذب لا و [نيدلفا

 ماركب الو ءافكاب اويل * '“ىط نمانل ناوخا را يف

 مالعلاك تسل كربخي لجر * يننا ةطافعلا اخا نيسحال

 ياودلويذلاو قلد 0 * اهقاطن تالب دقو كولزيتساف

 ' ينامذقتتسا و مهرئاس مزهو ةدع جببلا بادا نم لتقف برحلا جربلا ماأعا نب نيصحلا بصان 37 ظ

 ١ املف هلييس ىلحو هتيصان ز>و هيلع ن ه هابا هنرمشعو ةئمادت قدح هل فرع 3  جربلا رو يح |

 | ىومتحضفو يتب تاعق ام منشأ 0 مها هت>اب لف اع نيصحلا هيس دقو هموؤ ىلا جربلا داع

 نبا لاقو نآآلا ىلا ريخ هل فرعي يلف مورلا دالبب قحاف مه را نا جرو عار 50

 دع لأ ن 5 متاح وبأ انادح لاق ديرد نبا ( نربخأ ) هتلتق تح نا برش لبي ىلكلا

 | قاتساو مث ن ..كاف نك ليقع ينب لع راق م يدع يفب نما اجلا نب ممل جد

 كِلذيف لاقو الع نمو اهتلطأف تيكا ىلإ نرسل تيدا ١ باضان ءاسنو ارب نك امعن

 د 9 نم تعمح امو * قاس ضكر يدع ىنبل يدف

 حاكتلا دقع يغتبت يعايا * ليقع ىنب ءاسن نم انكرت
 جاما ركل باحسأ مأ' « انيعدس حو يوشلا نانعرأ

 حايصلا ةقداص فضلا 1

 حالسلا قلاش دع دك

 #2 ليح نأ نزاوه 52 دّقأ

+« 

 حابص اهضراوع لوقصمب * انيقللا تح مهلع ءاركف
 نإ

0 

 ىزريه 0

 حاقالاو دئار_لا ضيللابو # ايايسلاو ياهلا 30

 حادقلاب املع انضخ دقو * ور ىرمعلا ةنبا انقتعأو



 ا ا ضع! ىف ماما نب نيصح تام لاق هد ع 0 ع 0 0 لاق ديرد نا ) 0 ََ '

 سدل ىذلا لالخلاو ليما وللا

 لاق مالسالا هلاك ماما نت نيصحلا ل هدا كا ع متاح 5 انندح لاقط رد نبا ( 1 1

 )*؟١(

 د 0 ءقلا ل ذا 00

 هلوق كالذ ىلع لديو. ٍ

 اهطاثم الل لم ةضرف * ةينس اع هفاقو

 اذاق نمل. قتدغنا اذإ * نقئاخلا عملت دورش

 اهلالض عبتي علظلا ' نم © راهناب ٠ ىدتربال ناريحو
 0 00 ؟تنكحو #* ثيغتدملا ةوعد اعدعادو
 اهلاغ_ثا سفنلا تردابو * قوالب يح شناكتوملا اذا

 يجي عورلايف ربصلاو * ةديدعر كا ملوتربص

 0 عورلا ىلا تسل # .بورأا هيف رعست مولو

 اهااصقمبراضملا يضعو # ةيد 0 درم_لا ةقعضم

 ايلاظبا دوولا “نع دوذا> « ةنني در نمد رذقبو

 اهاح 1 حلا هلا سهو #* ىلا الا كاد: قبب مف

 اهازنا لزن:ت ريداق. * ءامسلا قوف هللا نم روما

 اهاامعا سفنلا ىرت موي # تايز را نم ينرب ذوعأ

 اهلازازضرالا.تازازو * نيرفاكلا نيزا وملامخو
 5 رارن- 23 2 يف

 070 يف دالاب يف فردا ع ليالا يف اص ملا

 ل او ماو 0 هدقع ندهو 3 لحالملا لالا ولحلا كلحدالأ

 0 هلوق قدام بيضا د اوشا مرا اذا للصف 4. طخ نهو

 لقاعلا فن ا لحالخلاو نءيع هلام ف 4م اع

 كواخح نب

 إ ماما 23 ةيعم هونحأ عمس 6 اف لاق رم 0 يأ روذصلا م يدر ةردعد ضو ةدا ص ضم يدار ا

0 

 هرب لاق م ” نيصخلا هللأو اله لاق كلذ

 اذيزب ناكيرأال يناذ * امان وأ اعمح تال اذا
 ادوعءا فلا عاش لاو ناز 7 نعأو ةباهم ا

 اديرولا تفراشنم ةنلاماذأ 0 ناو , ٍيفص

 ل ا هش ردصلا مظعلا ردصلا

 و0

 تت وص

 احر هلق يلق لثم الم الو »# هل تقرأ ينيع هللا قكرأال

 خس

 أس ا
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 احرف يثدازاءةستددزا|.ءاكف نن هنرمس» ن 4 م ىلاح ءوس ىف قارمسسلا

 يلع سولاب لهر ةقدص 0 دجال ءانغلاو ريشنل نب دمم روشلا |

 م57 هيسلو ريش نب دوغ را رج

 ظ

 يرادخالا يئثايرلا جرفلا 0 سا اعلا 5-3 نيذلا شاير ينبلىلوم هنأ لاش يئايرلا ريسشللا نب دع

 ىلا دفوالو ةرمب لا قرافي مل لاقتم نيثدلا ءازعش نم اهيرظ ًاسعاش اذه رش ندم ناو ا

 0 ( قدا ) اًثينخ ءاحغ انحام ناكو هتقيط ةيكو هدم لو ا فر.رش الو ةفيلخ

 07 ةمراط ناماس نب ىلع نب مس ءاقلا نب ىلع ينثدح لاق هيورهم نبا انثدح لاق دم نب نسحلا

 موب امحيبص ةليل يف دئيح ةرصبلا ىلوتيوهو ناماس نب رفعج نإ ناماس نسوا ندع ىلإ تح

 تيضقدق لاقفدعب مكاو تيتناوتمأ هلت اقف كا وأ هثا”ليالا نب م ىقإ دقو هيلاتا> دق تيس

 سانلا نع احم يعود ىتايل ٍلصأو برهشلابةعاسلا 0 حبطصأ نارا و مونلانم يتجاح

 ايسماخ نوك نأ 6 نم تنأ ترضحو شاءرنب مهاربا ىلا تهجو دقو حابر نبد# يدنعو

 نيب ريشب نب دمحخ نك حابر ن.اىل لاقف ىمش ' يفام تودعام هللاولاَف ريشب نبدمحم تاق

 ناك عبباتتم 0 08 رطك ءامسلاو مغموب ناكو.تقولا اذه برطهل فصتو امهيقهوعدت

 حابر نبا هيلا

 هس وص
 ريشب نبااي سولحلا مالعف * ذاذرو ذينشو تيس موب

 يملا حمم كاز كي هن نب ةمادملا دخان اها

 باول اًواح دقناملغلا اذاف ةعقرلاب هيلا ثعبو رصنيلاب لول ليقت رح يخأ سايعل نيتيبلا نيذه ىف

 و هلزنم يف اهب او تك انا ةم ةلث مل اولاقف ة ةعقرب يل وم“ >4 لح ينوثيحتل م ف مهل لاقف

 أمف اذاف اه رت ةف م>مذ هي هناع 0 0 ١

 ال عجار يناف الاو * العاف نكناف طرش ىلع 'يجأ
 رباخ حصلا عميئاطدبتنأو #١ يت د لاح يف ذو ذربلا ىل جرمسيل

 رضاحتجاذا ماححو كيلا * ينئناو هيلا يتاح يغتال

 صاخو ب يطومامح دعب نمو # يت حلصي ا

 زمام د ايوا مدور * ةمخض حارلا ب يط نءةحيتسدو

 هنلا بتكف باطام هل نوضا نكلو هتلواطم ىلع يوشال كنا تاقف لوشام 520 نب دم لاف

 ادع يبا نيد سماق انيلع علط دق هب اذاف *ىطبت الف تبلط ام لك كتايحو كل دعأ دق
 لك اف املخو نيلجلا نيطانسأ نم ٍةناوطسا ىلا لبحب دشو ريشب نب دمع ست رضحأ املف ةدئاملا |

 لك الا ٠ نع اوفكلاقف باود حبقأدب تع 30 تر اناق يندلخي 'يث يأ انل لاقف هتاذحم

 ا لوطا

 ا نوفورءممهو ةطخ ةرصللاب مهو مح نك ممم 07 6 شاير وح 94 ماد مم هلأ لاشو ندا

 8 00 0اذ ا ا ] ]ز ]| ]| | | 000000000017 7 ا
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 . لو ًاقنأف .انفقوت وي كاذ العنف يرطاخ اولشَتف ب يوقدست الو اذ
 راكتو هيض يف 2و2 هل ل هقيرببلا اوه ا ا
 رح اؤممالغوا ديحم نغم * هناك ىح راز ال طباش

 : ردسايو هاقق راش ملعلت «# هنيو يتب ناك مامذ الولف

 لاق يمع ( ىنربخا ) انموي انمكو انعم لك اي سلو هلح مث هلك اذه درت مل كبسح دمحم لاقف

 ا هش نم ريثن نب دع ناك لاق ىلفوللا ناملسن د نب ىلع ينثدح لاقهيو رهم نبأ انثدح

 قيباوط عبر اهردق ناتس 3 يف هل ناكو سانلا ءالخم نم 0 > نم وهو مبدا ةرمصبلا

 عينمهل لاق, هلر اهل ةاشتتلفأف الب هيلا ءااوحعرزو ةفيطل ةليسفونامرلصا هيف سرغفأم 0 ف ارملق

 نم ءايشاو هرعش اهف سطارقلا الا هيف دج لف هني ىلا تا>دو صولا تةضمو لقنلا تاكأف

 لاقو ناتسبلاعرزف داعو هيلع يرجحام 0 دجيملايف ناريخلايلا ادمق تجحرتو ابك اق 0

 : ٠ عبس ةاش 0

 صهاز قدا ناتس ىل

 ىرثلا ناير قارعالا خسار

 نيب ءاملا يراحن

 * .ىدللا دايم راونالا قرششم

 فرت ناني ةرضخلا رضا *

 فخ تيسدل هير دع نإ

 فرصناهبف هترصامفك #*

 فطعتم عر لك ىف نيم

 هش

 تف ععرلا سأؤب مل اذاذ * 90 هيلع جيرلا كلك

 فحتتاب اهلع ليلا عمو * هني ينوث قرثلا يف ا

 فقكتاو لحن قرشلا هجاو *« اذاف . هيلع . ليلا يوطني
 كيب هم زأ لجلب ساو دركش ىلا 0
 فلا ليحيت مم تيل لحظ تاع هيو
 ىكاألا نمنع جليدي » ارادت فلا

 فات تادراو تارداص * هلهتال قابطالا ىرتف #

 « 1 فتح هلا جاتسا اظ 8# هلاريخ نم .كراحل هن
 كفرطلا لك نم كلذ يوسو # قوم راجو كارو #

 ا مهفطاق ىضرب * الصأ يعادنا رهز وهو

 فشتس اروطفان الا ىلعو *# هب نوحي يدبالا يف وهو
 فاتلا عاونا لفحا ال مث # ةهحاو نمبراي هفعا

 فاع تببلا يف حبصيال موي *# اهدحو عينه ةاش هفكإ
 فدا يع ريش يف تعتم *# ةليش لان تان

 0 اني ننتكلا محلأ * ىلطلا ءاصقو براي هفك !

 فجر تالءاك مه نع كال # ةرتفم ادبأ حواكو 4



 (١؟5)
 رسالات ؟لا يش يس ششي2

 * تك الا هرمهرت ادبأ * الواقربالفنالاسوونو

 فاظ اهنم اهاهأ فاظي مل * ةيفاع اهئالظأ لزتإ

 فحضرالاق وف نهاياَغب نم# ديو لجر لك يف يرتف
 اكس عير ناطعإا اوان < هن تعا دا نهرالا فت

 فامةااوطخلاو ىثملايفأديت # اهزات ىلع قرطلا جهرت
 فن> ل>رلايفو سوقلاةقل> * اهلشم نم ف رطاهدب يف

 نم صفح انا د1 ثواح © تي دو دجلو تاكش اماذاف

 فسخ: هراقفوح يف ة:5 * اهدلج اهم رعشلا ىنخاو

 فات# ف صوتك فصولا .اذ نا الا امح يهو نرق تاذ

 فرك وهام اذا ان اهفاع # بسعتسم ىلاوندت اذاو

 بفلصلاب سن لك نكتيمر 6 .امدقم |يملع اضن ىرال

 فاحوالا سان هلاعيمح ن ما# اه هلأ ام ةقلخلا ةهوش

 لشن الك تح ه انلمالو اش ياوام
 كناتانك اهنا دايخ هب هل

 فغرواسولف امم اويدك * ايم اهلع نوداني ول

 فر قيقدوأ نحت ن م # ةئفح ىف تتافأ دقا سل

 و اوأ اًيشعب دال زف نإ 000 ند 5 كا
 للا

 فهر اهف ةلودحم تنأف * اهعنص 1 كمكحا

 رطل دن «نايقالا ىلا 0 اهريغةجو لك ن 5 تدأ

 فشتس ا مهراصن الا فطخ # علام 28 قأ ورلا ضاق

 هيي تااحأ 2 8ر4 | تاف | 0

 فيل اءاثأ نين توتو © اكل فانحا ند تهاتتف

 بو وب لك اود » اطا ثلا جرف اهمرتوا

 فتددلا ضوح ةدراو يرتوأ# امموي ونادي هيف موي لك
 فوج لهو 3 3 # كح ذاع كاد ا

 فيطانامد دعب نه هنطب * ترةعادقاهبا وف رعارعاش

 تما واه لاهور جلا *  اهارخ ند ةيضلا ادعو
 فرحتي برتاا فرن # ةبوح_سم مهني اهارتف
 فزحلاوامفرج آلااواءعا ** اهبىوأملاىلا اوراص اذاف

 فحص اوانمناتسبلا لكأت * يذل ءازج اذ اولاق مث
 قت مل نذإ اهف هلك * اذ ا 00
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 ينادحو ريشب نيدمم نب هللا ذيع انثدح لاق ديزي نب دم انئدح لاق ناماس نب ىلع ( ينربخأ )
 مشاه ينأ نابق نم ةئيق يأ ىوه لاق ريشب نب دم نب هللا دبع ينئدح لاق ةعارسيفأ نب راوس

 اهلا تكف هيتاعت ىعأ هيلا تيتكف ةرصبلاب

 اءزجالويرأأ ةعول يرك ذن ال
 0 2-5 نأ ىلا 2

 املهلاو مهلا يده نيساش الو

 امحف دق م وعلا ثدحف تقام ليم

 اعزن دق كاذ نكلو تقدص دقو

 د

 نو

 اعز دق كنع باقو كاوس ىلا 3 تك امن كَ نيغب نيعنضت م

 8# هم 6 لسع يد دق تاقنأ

 امطقنا هتاياق يف راص اذا الا د
 ان اذآ رودل موه نم ما» هريس ردع امل قط

 هب ٌتعوس اسندلا ند ئك ياو

 اهرضح.وةعلو يلا يعد هانأ نأريشب نب هللا دبع انئدحلاق هيورهم نبا انثدح لاق يمع ( ىنربخأ )

 هوجيب لاقف هبدأ ءاسأو هضغابو ىنأب ثبعف مجنلا وبأهل لاقي نقم

 دقفلا ادب 8 يديالا نم هيلع * ةباحس ينغملا محعنلا يباب تشن

 0 اهل علطي ملف باغو * تمرصت يتح سحللا اهان اشف
 دخلاو ديحلاو 0 ,مذ * اهلاحس نميوتراف تداحف هتقس

 داو كررلا نلانق ةمق هبا # نيل لك اج هيقدب لاز الف

 لاقريشب نب دمحم نب هللا دنع ىو لاق و انثدح لاق ياا ) هنايقس هب ذأر أ

 نام ةلازاكف عات لارفاو ناك هنا الإ اءدأ مهلقأو ا سانا عسا م 0 هللاش قيدص ىنال 9

 ةنيق هتيوهف هرشاعف ىنإ اوعديف بيطلاو ذِيللاو هك اوفلا هيلا نيدو هدنع نيك هما

 هيفحت ب واهمق بساع ادح ةلب وطال دواد ىلإ ثعبفاهحو ماعلا ن 0 نس تناك ةرمصبلا نابق

 اهنع 0 نأ لبق ين ا يبأ لاقف هنع امدح نأ ين لايف

 * احا اي هيلع 59 *# باتكلا اذهلرط د و

 باساب لوط لكي هلوط 8 باك 2 20
 يناصتاا و ىوهلا هيف ىريغلو * ىتام ءالبلا ينه هيف تآ

 باوْلا در ني_ئاكلل هيف # انياعو يوهلاو دولا هلو

 باعك بوعل اها مه نم * نم يىلإو يدي_ساب نم م

 باوصلاب يااَقم نم طخأ م « ثيعب هيق تلق نإ نم يلإو

 نا مك سا ||يف اموي ىشهع:ببتفتلاو لماتلا: لع ىواس ال
 يف ناك ناف همادق | يشميف 0 دواد هيف ساحم نم فرصنا اذإ ينأ ناكو هللا دع لاَقف

 وهو ةليأ .تاذ يأ فرصناو دواد تاش ينأ هرذ_>و هرش دواد ىتأ يذادا 1 نيط قيرطلا

 دواد يثري لاقق اتنع ىتاو مظع هلجر يف لخدو نيطب ثولتو ناكدب رثمف ناركس
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 دودمم ضرالا قوفوهف جدلا بوث# اهللحو يثغدق ضرالاو لوقأ
 دودسم وحلا ىف هب جرف لكو * .اقيطنم وا جورف ل لك دبعو

 دودسم رادلابايوريسملانود © تنعىل ءادبالايفو عادولايفو
 دواد قبب نبل دوادن ىلا نع *يندشر لالا ىذيفدوادب ىلنم

 ديمالخلا اهاقلتف ىلحر مادق * اهندكأ النأ هلحر ىلع ىف

 دود>خاوناكدوفر>وفرح * ينيكني تابقا اذإ لا 1 1

 هرعوا ليلاداوس ف 511 < هي: لك تناك وخر
 يمشاهلا ناولسنب رفعج يلوم نسحلا نب مساقلا ىنثدح لاق هيوروم نإ انثدح 0 نا نرش
 كده اداو راعشأ اف سيطارقدل تناكو بئاغوهو ريشب نب رادىلع لاقبلا عينم ةاش تممملاق
 : كالذ يف لاقف املك اع كن

 اهوعيضت الف مكيلا امن« © تعنضامٍبادآلا ةاغبل لق

 اعوكواطوطخعا ا. هلا رافذلا اهو لمضو
 اهوعيبف مدنع اهفيسي * فاع نكي ملو مزجت ناف

 ريش نبد#م ناك لاق ئرحربلا لايش نبا ينتدحلاق 0 نبا ان”دحلاق ىلع نب نسا ) قرأ (

 ريشا نباناسا فاي ناكو ةدب ع هللا قاخ 2 فسوب ناكوناماس نإ رفعح نب فسوب رشاعإ

 نيالاقف هحشو هياع فسوب دبرعف ءادو ديدنلا ىلع مالك موب تاذ اههني ئَرَج 3 هيلع ديرعي الق

 هو راشل
 نيوذ>الامد ل. < موأدبأ # مساح يف مسوي عماس امئالو

 نيِلا مطل نامدنلا ةحمو * خطلم بايشلا مدي هاحر

 لاقىناسار ا نب ىلع 5 ينثدح لاق مجينملايف * ن نيسحلا ىنادحلاق ةمادق نب رفم> ( قرح

 بابلا نم هناوذعإ هللا لخديو ريك ل وهو همدان م لؤي نانا يرصنلا ريشت نب دمحل ناك

 0000000 كهل كدي دف هوا امون ءاخ'درملا نم طرشتس نمو رغشالا وهو رْخآلا

 ظ هيلا بتكف ريشب نبا غابو هتاادل مصاخم لعل كلذ له رق ردضالا باملا نه لحد

 31 َر رغلا يظلا لخ دم * لهجم مار نمل لق

 ريعشلا ةالخم هيد> يف قلع نأ دعب

 رركنلا والا ويساطس نإ (نتفبدب هتل
 ا لاق ناياسنبا رفع ىلوم نسما نب مساقلا ىتثدح لاق هيورهم نبا انثدح لاق ىمع ( ىريخأو )
 اني ءانع ينغت ةلهش هحولا ة:سح ةيئغم اندنعو ىفاصقلا ورمعو ريشب نب دمع انعمو ساحب ف 5

 تح دفا انحرب اف هبحيو هندحتس "ىش لك ىف نيعي يناصقلا ناكو موي ندحا ق ايتن م

 ريشب نبا لاقف نيعلا ةك اش ةمومم تفرصلاف اهئاع

 ءاعدلا ه ع هيف ين لك # ان را رنإ



 (ا١؟ةه) : ش

 ءاذفلا هثم لقو ىدف ن * اع ىلل هتف ائنع ناع

 ءاننا لهوا ضرالا لاح 6# نيعرسع ا نان

 نم ريل نإ راما لاق نوعان مساقلا انثدح لاق .هبورهم نبا انثدح لاق ىمع ( قرح

 ل[ بتكو ايتام ىف اهدارإ ةحاخ ىف هيلع يضعل هل ناك ًارامح هناريج ن. نييمئاطا ضعب |

 هزيم زيكو هيلا هوكمي اهدصو ىهشاوا ارا نآكو فاعف 0

 يناو>إق>هيلعيذقاو يجاح * ينغابي اموب ىلريعال تنك نإ

 يازرحو ناضاخ و يدو لهأ نم# مطأسأ نيح ىراوعلا لها نضو
 نالو> ناك ذمة ى>االحر #* امهمدعال ىدنع يل>ر .ناف

 ينادلا سل امن ينامديو # تدب نإو ىحاح ىئاغاسب

 ناريثي ام ةفدصاع راصعا * اهدجح دحام اذإ ىناخ ناك

 ىتاكادم احامداو ادقو اظف * ا.مناك اكن املي مل يالجر
 * يناك مسالة ىأ نم يكسو # .اينرا) اذإ واخ ام

 ناباهش اهف ىك ذنوز>ىفوا * ابغر امي اساهد يناثمبي نا

 ىتانغاسانلا اذ نءوىراوعلانع# .امهب ىذلا ورمعاي هلل دّخلاف

 | دعس نب دمحم ىنثدح لاق حارا نب دواد نب دمع انثدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع (ىف ربخا)

 هلوق هسفنل ريشب نب دمحم اندعنا تضوه املف ىزوتلا ةقلح ىف انك لاق يناركلا |

 دو ايف نايس ينف نمرثكم وأ *# ريطصم هاطعا اذإ لقملا دهج

 دودرمم نسح امإو ىلاون امإ * هلعفا ريخلا نولئاسلا مدعبال
 28 اهسقب انلحو اهرثك | هدنع تن اك رك ةل> نم اناك 7 هّنب ىلا انقو ١ راكدلا اذهام هل ائاقف

 نصنح نيورح سرا ىلا | )

 كهنن نيح اسفن نع * انتمرح صفح الاي

 كرد ,راؤإلا كف سانا ا

 كرب موقلا يديا نيب * اهحرطي نيح ىنت فهك
 اوكاس ةيا- اوسصاو #* ملس الف روز انراز

 اوكرتئذلا ل ضفلااوذخا * اوعيش اذا يتح اوكا

 هيلا كلذ عفدو رمت ةلجانم دحاو لك نم ذذنأو مهرد ةنام انم رغأف انرضحأف انيلا ثعبف لاق

 رشم فسوب نب داو ريشب نب دمحم نيب ناك لاق ءانيعلا وبا انثدح لاق .ششفخالا (ينريذا) ا

 راما اذه لق هل لاقو راما نذأب ريشب نبا ذخأف هب ابعو هرشل اضرعت هرامحي اموي دمحأ هجزف ظ
 نياانثدح لاق ىمم ف هكلاصو هشاعق ليو ا كد سانلا ىذئوبال كقوف بى اراا :

 نماخارف ينيدملا ورم ين نبا نم ريشب نب دمت يلطلاق يءاشلا ىلع نب د# ينثدحلاق هبورهم

 ةيوسنم, ريغ اخارق ءاطعأ ىأ هيلع روث مث ريهز نب ينملانم هل اهذخأب نأ ءدعوت يدنإلا ماقتل

 ) دمع قا 7-5 يناغالا 2-0



 م يفي : اخ شيما دا ويقين جوملا
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 رش ني دك لاق هدفنا ةيوسنملا ذحأو هلع اهسلد
 ري نابو يعسف لاب موقلاب * ةيثع نيحنارلا كر براي

 ةيشع لابلا ىلع نيفقاولاو

 تهدحوو يذعلا لفطاذأ تح

 اهمض لحاوت فيج ىلا اول>ر

 ىذلا ينيددملا ريط ىلع ثعبأ

 ام دعب اهلا ل ىلع ثعبا

 ارث او لسا اناوتساملكو
 ةفلز ةبيرطارود نعنيضمو

 اسوبم يتعب حر سك عم

 هليأ نح دي تاب فلك |لك نم

 انام ةفيرط "باقي مط
 ارسانمو امانه نهم يلا

 هدصق نع ريحتم رئاط نم

 5 ناو نهدي رش هنم جن 5

 اوي دعار هلا نع ننال
 بيدلتاقملا ىلا 5 الاددس

 ا ةيمر هآدب 0 ىذلا نيل

 وءهيديا يطعتخ و نوع رس

 امفطعيف راود تايسلا فطع

 ايقا ا الاي دح نءعنيفثي

 دعابتم يده نءرمهقت نإ ام

 هامان المزم هأرت يح

 جرض٠ نيب نوجا: بوؤيو

 ةيم يف نةيثم هد روف

 ةثيغوا يجدلا لثه ةكلحوذ

* 

+« 

*« 

0 

*# 

 ان

# 

 انت

 نإ

37 

#« 

 نإ

 ان

 ان

*« 

 نت

27 

3# 

3# 

# 

*« 

 نت

*# 

 ان

*« 

 ان

2# 

+ 

 ان

 هولا ىلإ ضاع نمشلاو
 روأوعل ا او راجلا سحش

 لا عع لك دعو رافسلا لوط

 رورغل ىلءاحو لاخلا لاق

 اسافر

 روخاملا ةره-و روصقلازن ود

 روقصو نهاوش نيب وجا يف
 روط# بغاس ةودعل اقف

 زيديفقللا نويل ناك
 0 قازم لكب 5

 ريسك حانملا جاخ طقاس وا

 رودلا تارا راصف ايش

 روحو" يح وحب ف ويلا تمس
 ىوك غم الو دودعع مهم

 روي راد حا ةةفاط لك ىف
 35 وفصع نا اهعانص ي زعل

 ريودللاو دّقلا تاهماشت»

 ريبحتلا نم تاس لضاونل

 ريصب لك فرط رمح وما يف

 ريسبعل خو ضتم 75 كف

 رب ودل لدعم لجأ نال بصأ

 روسم ىلا بوا_كغو مدب

 روماتلا يرب» هيلع ساك

 ريدصتلاعبشم ر> وما فطخ

 ريت او ب دقعا: ديبش تعش

 رودصه ناتسلاك لبعأ لك ند

 ريحستلا ا كلذ داعلا 1

 + فا
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 روم بر راجالا ضحم # ةياف قباس ليلس .لك صتخ

 وكلا ةيوقع كاذب 2 »+ 4 هل توعد اع هيلع لح

 ريشب نأ ةوعد ها يدع * تءاشوهنم عيجلوقييت>

 ريفزو فواثو ترم او ند رمح يلاح 0 كنيقل الق

 رود ريغ كنماملا يدنا + امها كتمر اذا نقلتلو

 لاق ناماس نب رفعح يلو“ ا 68 مس-اقلا ينثدح لاق هب وره نإ 0 لاق 0 ) ينريخار

 ريب نإ لي هيف لاو ل برد دق وه أذاؤ نسحلاب ةفوصوملا روصقلا ند رصقلا

 يناحشام كله أدعي كب ي رأ* يناحش والا رصصق رصقاب الأ

 نامزلا رانا كءاع حولت # تائب كب يرن تناك ال '

 نب دمع امو اندشن ا لاق برح يبا نب دمحم انثدح لاق هيورهم نبا انندح لاق ىمع ( ينريخا )

 لاقدسفنا ضايع نب ليضفلا ي>اص دهازلا دم يات اج يف ريشب

 هآراصق توالاف شاعو »+ هر هن اسدلايف لاظط ند

 هاشغاو هما 6

 *# 00 هللا - نب

 سلجم فلق دق هناك
 هير 0 0 3

 ا 0 نام 0 5 دواد 1 نانا نب 00 0 ريشا ندمح 0 لدش ا نب لح

 د 5 دواد ىلا اًؤاغ نوهزتتي اوحر 20 هل باجصأ 2 ناكو هود 5. و هوءلطو امايأ هلهأ

 عاجش ينأ سيح ْق ورف الإ و هوكددحو ناف ة 4 ل ند 0 ف هو طا مط لاق هنع هنولاسي

 ىلع تالد 5 يضذاقلا اهأ هيإ هل لاق ريشا نبا هءاح مايأ كعل نكمل 5 رامح طرش بحاص

 شيإ تاه كرب نم يندز ًاضيأ كلذ تلءف وأ لاق ًانايبأ كلذ يف تلق دقو كغاب اك لاق ٍلهأ
 هدشنأف تلق

 # [ عاد حبصال اعد امو يل وا لك هجوت هب لرصو

 عاتملا مسق هدعب اودا ازآ. أ سمودت هقو للا
 عامسالو بارعشلل امقم * نسح تدب يف هقلت مل اذا

 عاركلاب هنم ضرالاط# *«* سودسينب قيرطيفرلو

 عاجش يأس يح طلغتالف * ىسمأو هبلطم كايعأ دقف 2*
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 كل اضل

 نباحرب ا 2 هريذ فرعل ا َُك لوش كريغ ول يذاقلا اهب ا لوشو كدعضب ريش نإ 0 لاق

 نا انثدح لاق يمع ( ينربخأ ) هباين نم ةعلخ هياع علخو , كرد 0 ها الا ىد ريتا

 2 ءايارسا ضعب داع مورلا نغ | مصتعملاعم ت 5ك لاق ةمراط مساقلا نب ىلع ىنئدحلاق هيورو»

 ه 6-0 ليع اذكنم عمسف ا اأو ريس دحأ راسو هروفن 5 ىف هيرمع

 احراام لك اهنم حيتفي ريسصلاف * اهكلاهتذسنا اذار ومالا نا

 يندشنا لاق مث مالا اذه بقعا عايرمس ريسو دو“ سما لاقو هيسأو ةهمسأب لءاقتف دش نب د

 اًطدلاو تاحورلا كفاك اذام

 هام !تاط نإو دا

 ملا بكر اروطو او ولع ىلا

0 

* 

 اتراام لك اهنم حتي ريصلاف * اهكلاسم تدسنا اذا رومالا نا
.3# 

3 

3# 

 احاف دق قزرلا ماهسب هتيفلا

 احر ير نا نيل ا اذا

 هتحاحب يظحيناريصلا يذب قلخا
 اهعض وموطل | لق كلج رلساطاف

 هراراش تما وفض كنت الو

 احايناباوبالا عرقلا نم دمو

 * الر ةرغ نع قاز ىلع نف

 احر ريدكتلا ناك ايف

 امع اذا ًاموي ىفلا حاقل ودبي * مهحاقل نم الإ سانلا جتنيال
 لاق هب وروم نب مساقلا نب دمحم انثدح اولاق 28 لعن نسكلاو نيسحلا نىك ينرخا (ئ

 ىلع نيو ريش نب د. انعمومو» تاذ نايل 0 مساق د انك كاك ليشلا وبا ىف اح

 هعم تناك ةءلاغب ائفلغتو ان رك تاعحف هيو ةنسح هلةفصوتا امقأف بيطيو رك نأ را تانش

 ندشاف دح لا ناكو ىلإ تقلا ردو ريشا نب تفلغ اماف

 بيطلا نم يو>ايبيطا ةلاهكك © 1س رع رك الا
 ىنيطت دنع الع يندزت الف * اهميط ب طلازاكمي 0

 6 ا يرخ“ تنأف * 36 متنا اهاوهيف 0 8

 وجسر ل حو شان يف * اهروص لثم لها ,ه>وىلار امن أ

 تايبالاهدشن ال اعيمح عفصت ناب تقثو ول هللاو لاقف جرخيو للاو عفصتال كلب و تكس اكل

 انثدح لاق يناركلا انثدح لاقنيسحلا نب ا نر كنود عفصلابد هذا نأ قا 1

 "أوم موق ةقلح انماح ىلاو ةرصبلا دحسم' يف ا:ةةلح يف 50 ريش. نب: دمحم ناك لاق يثايرلا

 هلوق ادثناف ءالؤو 2 تاك انعم ريشل نب لاَقف أمف ججحلاو تاللاقملا 5 نوحاصتي لدحلا

 عدبلاو ءاوهالا فو:صنعو * عيشلا ةلاقم نع يلئاساب

 عرو وذ تدهش نمي سيلف « ةيحان ءاوهالا ركذ كنععد

 0:11م م مسسسسا



 سس >

 عمل كعل نلوريصا ُح # نس موكب را كا #*

 25 5 دان فاو

 هلوق كلذن * م ه4عهساا يش نإ هود ن *ع 0 لو ءاك ذلا ةكقل بفصا ريشا نب دلي 1

 0 نوديامالا ظطان ما مطاع ملعلل بالاطلا ادغام اذا

 يق اهرتفدو 0 ينرحش هن م 58 ريهشلاب تودغ

 ريشا نإ 3 لو لثع هءطش لالا هنزد> اذا 6 نا

 هنظملا عم بيصتدقو * نايعلا عم سوفنلا يطخي
 هك ناد 6 ع اًضفلا ُُق قيصطعم 1 ند 1

 يأ ريشل نبأ سم لاق يردلا أى ندحلا 30 لاق يور نااندح لاق مح( ير ||

 ةخسو ةقلخ هلحر يف تراك لعل نم نوحي 0 ُُق ند“ يأرف ذ ةعاس هيلا ساحف ينزاملا نامعأ ءيسسمسسم

 انف بت ير اف ةماعقم

 ىلإ ويلا ردااب ارم ناضرو فب ىلاتسأ نمبجمتاذىرأك

 ؟لايثلا هوس اهراطت ا نم هبا فتكت تقاعد لك
 « لاولانان تر ران افق ناو اد

 مىللاتي نهب اذاياوسف *# لعن لاجرلا نم ىلاذ نم

 ىلا>و ىتنيز نهاوس يف * ىناف لام>ال نهادحوا
 ىلاعفو قتطنمو يناساو © يرو ءافو قو ءاخإف
 ىلابأ الى انام احلا ينغاب و اذا يناقو ام

 0 قدس 0 200 دمحم ينثدح 0 هنو روم نا انثدح لاق يع( يرحل ١

 كلذ ىف لاثن هه قف نوكت تناك سونا ءاوأ هنم قرش املف مدنع كنت دل 0 نر
 #4 حاؤنالا ملام يع أو # حافست ةربعب ىلب نيع

 ؛4حاور لك هنعو 0 9 قانأدرو يرجح تشحوأ

 حالصو قفسمم نم اهف ناك * دق اب تود اذا اع كار

 اللا تاطللا نم تاسلن * ولآ كلاب ثا
 يحاونلاو يرذلاةك وكل لم # لاو ردقلا ةفيفخ عفن تاذ

 حام موقلا لحسم لم دنع * مح نا اموفح عدرسو

 حالسو .يتدع هقفلاو ب * ادالاو ىلع تناك نص #

 ايس لك تودغام اذا ىدككااعلا نلط لخبر ردع كا
 ىحابطصا مول مدلل "يرو *5اورازاذاي راوز+ ادع تن
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 بورشملاو لوك ملا ةواورل .تاطرو رحشلا امف لمعي هنا ينم

 #« 2 يخامسينع باغو تباغ نيح * ىدوحو ىرسي باغو يرسع بأ
 ناكلاق دمحا نب للا دبع انثدح لاق هيورهم نبا انثدح لاق عيكو فاخ نب دم ( يف ١

 هوحبم ريش نبا لاقف ةينغم ءادوس ةيراح قشعتي هنا هغايف فسوب نب دمحا يداعب ريشب نب دمع

 *#*  هرذق ةرزت ءادوس لكافلكح هتبار ال لوقأ 0#

 هلا قمت نيوز 0 1 قع 1: يربعلا لها
 ىلع ريشب نب دمحم بتوع لاق لذاوعلا وأ انثدد لاق هاف نا ادع لاق عبو ) نرخ (

 اقف دن ام تحال 0 ةربحمو قرو ريغب سلاجلا روضح

 يعهس هب. زافاور كادق © .يملع نم. ماجا لخداع
 ىموهم ىلع هولا يردح اذأ # هعمج ينعفن ةلايعلاو *#

 دلو رشا ريشبب نب دم ن ناك لاق ديزن نب دم انثدخ لاق شفخالا ناماس نب لع (قرحا (

 كلذىفريشب نبأ لاقف ليالاب اهنف بت دك, ناك سونب أ حاو | رفعح نب مق ل نا ناماس نب رفعح

 مرطضت باقلا ية ةقرح * تذخأ ذا حاولالا تف

 «  تاررتلا 11 » فادص نع قاف جاو
 « مث اههضن ىلوتال « مق 0

 مث نييمشاطا ضع رشاعي ريشب نب دهم ناك لاق ديزي نب دمع انثدح لاق شفخالا (لرعا (

 هلوق ريشب نبا هللا ب :كف هيف ناك لالل يمشاطأ هافح

 يناضل مث كيلا تطسناٍقح # يناطسب تأ ًاواضنقت 21

 قترك داذا تن حادقق اقل ك ىلناكو قافتلا قا يترك ذا
 د دانك كدا 2 عرما لاعطساو كدؤمادوا
 نظفن مل اتاكدسب دوعنو * انثي ركاذتلا بذتحم رهف

 ريشب نب دوءسمانثدح لاق ىزذملا ليلع نب نسكلا انثدح لاق ىركسعاا سايعلا نب دمحا ( 5 (

 هءادر ْذْحاف لقعيال وهو مهدنع نم جرذ يت 0 كاف موق 3 ادي نبش نب دم ترش لاق

 كوش اننا قانا اذ راث ! ههحو باصأو هقيرط يف رثعو

 ير مهر يف قرغي * مهبرش قطأماموق تب راش

 ىربص مهربص نع رصق # ةياغ ىلا انيراجن الا

 زد ىلار دخلا ىمفدن .* :انخثم دنع نم _ تجرد

 ؟يرس نعدملا دنءرصقب # .اطخلا ريثك ىثملا حببقم

 رتإن هو حرج نمو حدك نم# يد“ 7 ىلا تدلل

 ىرفظ اه .نإب ةطقسو ل 8 رونو بون قشو

 قاس م ريش نب دومسم نعت اأ ضع ينثدح لاق بيبطلا نب دحأ نع ةظحجحو يم ىنبدح

 135:00 قط تت ض1 17 طق و5 حض كح 1 تكا 1 2700275120 7: 2222-2

 ةيرك هادو ذا هيي مع نى نبا 51



 : م 3

 78 هل /'ٌذ 3 5 7 7 هيأ

 مسدد اننا ويد ص < ل ييخ ل ا ا دم لاما حاد دو

 ةيضو فيلا "نخل

 )ه١8(

 نارفعح عمتج الق ءانملاوبأ ينثدح لاق نابزرملا نب فا نب دمحم ( فرخ ) ءاوس هلثم ريشا

 نع ماقمث طئاغلل ةيحان درفغنادقو ريشب نب دم ىلا رظنف ناتسب يف ريشب نب دممو سوس وملا

 نارفيعح لاف هنم جرخ مظع يش

 هنا نمير ال # ريشب نبالتلق دق

 هنايثك ىلع الع * دامس لتضرالا يف
 هءاتسإ فتيرخ صر ًابحاصاىفوط

 | ينثريص قح ةسازلا نباي نونا ينم تدرأ ' يش * يأ لوقيو نارف.ح مشي ريب نبا لم>ف لاق

 ريشب نب دمك نب هللا دنع ينثدح لاق ةعارسيأ نب راوسيف *”د> لاق ةظدع> ( يقرع 0ك رش رق

 نك | اعناو اذه طقذ امو نأ 59 وهو الا لَو تايامو تريثلاب ا ليكم ديلا افوغشم ىفأ ناك لاق

 ظ لل كرا هعم هنكمك مو داهرطم ىلع اموب ةرمدبلاب انحيصاف مهم هيقساسو هناوذ>إ دنع هيرشي

 ظ دم وهو انمشاه ناكو ةرصنلا ىلاو ىلا ب كف ذياادقف اذإ ن# ناكو ديعبالو هباوذإ نم بيرق

 لاق ناملس نب رفعح نإ و نا

 ركملاو راصعملاو كالدلاو بطلا © بعت ىل رقلا ذيبن جالعيف <
 ا سانلا دنع هئم يننار ادمتعمخ و. طملا يلا تاكعَناو

 رذتعأ موقلايف ينكر ردقلاو ىنحضغي نا ريما ىلا نان دلا لقت
 ردم هيف ىلسرو قيدصلانم

«* 

# 

 *# هيلطأو او ىتستس |تيملايف ترمدف

 رذتعي روزلاب بذاك و.ّمْمو * انتجاحم ح.س لذاب اومهنف
 د

«+ 
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 اورسس> د قف ينينغتو كا وس نم ينعنعل مايا ير سوف

 رفسلااهب يرزيال جيتاسدلا نم ةرفاوف وا قزف قز ناكنإ
 رثا اهراثآ نم تيبلايفسيلو -ةرضاق تس نسا ]و
 رص و كتمءايح كارتعا نأ. يريخ هل كذاقوأ كرش و تس
 رظتأ بابل, فقاو ىتناذ *« الحم ىنتأيلف مكلذنم ناكام
 رطملا ىليفطت نه ينامحدقو * يوءعدش رحالوب دع يال

 ىلام ها ردلاقهنأو ندا تربشا هللا نقاو مهزد يف جامو ذس قزب هيلا ثعبو 3 رق امل كدحضف لاق

 مالسلاو كل ٌةَئيف 06 ناكم كذاوعأا قىمو ليفطتاا كل عسقيو زطملا كش كَ

 تصل و

 ةظفطا كب يذهأ 1: تعا « هظقيلاو مونلاىفيثيدح ل

 هظعكنءداهنت نم تنك ول * ةظعاوو يل كيف ظعاو ©
 رعأ هللاو اعيمح يرقو ةرزلا هجو ءاكذ كلذ ركذ جزه بيرعل ءانغلاو يصمملانيلا كيردل رعشلا

 1 مب: |
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 م هيلو نملا كيد رابخا 0

 ب هللا دبع نإ بييح نب مالسلا دنع نإ نارنغر نب مالا دنع يس هيلع باع تأ نا كيد

 ىدبي ىلع هيوم لع : مالسالاب هي هيلع ل>و زع لا نأ نم ميك 1 نك مكن ديز نب نابغر

 انتعمج للضف ائيلع برعللام لوي برعلا ىلع ةييصعلاو بعشتتلا ديدشن اكو يرهفلا ةماسم نب بايح

 لو هب هب لتق انم * البحر ميسم لق نءو اوحاس 020 6 أو منو هيلع هللا ىلع م يعاربإ ةدالو مهابإو

 ناب هفاقلاو ماع يأبهذم بهذي كد - نعاس وهو نيد ص ذإ ع لع مواضف لدحو 0 هللا دى

 ىلا دفو الو مأش || يجاوب 0 5 ا نم ناكو ةيس اعلا ةلودلا ءآر هس نه هرعش يف

 يفةريثك ثاسمضهلو | 20 أه.شنل عيش ناكو حال اندصامالاو هردشنا أهحعتدم هريغىلا لو قارعلا

 هلوق اهنم مالسلا امملع ىلع نب نيسحلا

 برطلا ىوس ايازرلا اك * بتكلا الو اًضقال ال نيعاي

 اهأ وع ةيراح هل اكو ىنعملا اذه ف راغشتا 2-5 هلو مع حانيوو ماعلاو صاخلا 0 ةروهث.م يجو

 كلذيف هريذ- تخءسو ) جرفلا ونا لاق ا.ثاىم يف كلذ دعب هرعش دفنتساو أماتقف هل مالغب اهءماف

 ناك لاق يما بهو 0 هل لاش نجلا كيدل أ نبا هيف اع ا ) صهاط 0 لع تاكا ند

 رفعج و دمج | نمو رعشب كنار هنابا نع ثروال اقاللتم ووللا و ةمضدلا ةلعاشكعتم انحام اعياد ىمت

 هرئؤل م نيدو 4ث لاو و هع هاهنو هظعب بيطلا اي يفك!مع نإ أهل ناكو نييهشاولا ىلع ينبأ

 املفدو موب ف خسف ةعالطا لهاو ناحملاو ءاهفسلا 0 موق هدنعو هيلع 5- اعرو هناذل نمهكر يو

 هيف لاق مالسلادبع ىلع كلذ رثك

 هراظأ الب ىلنماكلا رك اف < ةركشم ءالدغ اب امالوم

 هرفخلا ةيبحلا ةاتفلا نا * ىلعز وجلاوووللا لع تدع

 هرم و اعحلا يفةي واط د قر> ينوامم عال 6

 هردحعام عورفلاك لت مضو *# اهابقعو وساهم تقذام

 ةاروتمو اضرلاىف امسح اي د قران هتش ينارمباو

 ار نادل كلل“ لالخ انس راما ةروستبتنا مث

 ه رع عم ناساطلاك ىلع د الك در تفرش ةلبلو

 »+ هركأسه فاقملانوب اونا 0 رثىلإاهروك4دتقتف د

 هرشع يتأنأو نب رشعو رشع ن# ؟ي و مادملا تاربع ع

 ءرفن تحبصأامىلقعإ ير #5 مههايق ن ءساناار ذاق

 را ي 3ةرعم

 هريدلا رئاكلا يتثدحوربس # نمو ثني لا ىفأن م ادححاي

 هرعولا دمال او هتحفص 2 نعلواعملاا وش أ رلدح

 2ك مف ع امأ | رغ # ةف رءعمباوصلاب يف



 ( ابر ' :

 ردد اعايوذ ثمل هف © اذين تهرا لاذلا فار
 2و ل ياست فلأ * ةنعم ةيف قيناحلا الو ©

 هرجعلا ةحيبصلا كلت ةماه فلا نم صقملا عضوميلإ رظنا
 * هربا ديلا ةع[صةن « | رف طلال متذدأ ولف

 * هرسكنم ةادالاو ةليلك * مهناج هكادخل اذإ

 00 امرداغ نش ع ةوفص 2 5 نمدسفأ تاير ُّط 3

5 
 هرواتم  ءاعاش 0 ةفددق #* 37 كيلع ةوعد مهل 5و

 # هرشالا للاثملاب اهل اند * اهب فدتسا كمول ةعرك

 هرمصبلا فئارط يح لها يف ابحت اورت هل_>ر ىلع اوفق

 ءرتسع ةعاس# لك ايو ىحم .«-ةعلاطل“و نمل" 0
 هرذعلاكقالخا | فو ضرالا * ىلع ءامسلا كسع نم ناححيس

 باغىق> .سمالا هب ىداتو اهيوه صخ لها ن مةسارصن ةيراحن رهشأ دق مالسلا دنع ناكف لاق

 هرمهتح ىلع 0 مهل تومدقلاا كلبا كوأر اماذ دإ

 ص تلال مف هت غ رب اهءلعل هّدباح اق و جوزتيل مالسالا لإ اهاعد م 00 أملف هب ت.هذو هيلع

 لوي كلذ يف ًاهرواه.ساناكو اه2 و1 1

 اهرهز ةدعمو اهاماز> ىلإو نب اهردبوروصقلا سءش ىلإ رظنأ 1

 اهرعش يف اههجوكلامجاعمح « دوسا ىف ًاضيبأكنيع كبش م
 اهرب طري 3 ند اهشر نم نا اهءسأ ريت تائجحولا ةيدرو

 اهرصصل تيك ينكلو اع * اهنادرأ ن.تكحضف تايامتو
 اهرغأ نم ةمادمو ةيدرو د اهفك ند ةفادك ساك كيقسأ

 ةدم هدنع ماقاف ىمشاهلا ىلع نب رحال أدصاق هم 5 ىلإ لحر 3 هلا 9 اءداو ريسغأ دوق ناكو لاق

 كالت ىلع عاذأ « ىلع هل هناحم باسل هم اع هقافشاو هل هن هدوم دعب هأنأ هضغل ىلع همح نبا لمحو ةليوط

 هناريجو هيب 507 م ةعامح دنع كلذ ررقو هل امالغ يوهم اهنا مالسلا دبع اه>وزت يتلا ة 5 وكل

 عوجرلايف دان ا رعش لع ن دحأ ل 2 دبع ينأ َ ريخلا كلذ عاشو هناو>إو

 7 اك 6 مصق ند 17 ا ريح ن 4 هغلي 5 هملعلو صخق نى

 هلادحأ ثداحي ينتمر ؟ * ن6 نا 53 3 ا ]

 ٠ اف كلوب
 هلاكو 2 يداؤفو نب ماوض ليقه يلق سنأ يبلغ .. يسب

 ظ . لوقي اهفو
 هناعروهلو>> ىريغليحذي * ناويدهعنوي نأ ةفيخ

 اموقدل نك داق همودقتقو همع نبأ رفو صح ىلإ داعف هل نذاف ةليوط ضو اذه دعب دمحا حدمو

 ١ ريصع نا ب لل (
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 عاش ام دعب ءارلا دادي 2 لك افنسو الاقتسما هلا جرخ ءافاو اءلف صم .باب هتافاوع هنوملعي
 ماقمأاهعم هب لمح ال ةنداح همبغم يف تن ةريصبأ دق ّ . ا اهقالطب هيلع ل داسفلاب اهرك ذ

 ملك :اك هبا, ىلع فق هلزنملخدو مالسلا دع ٍمدق اذإ هل لاقو هب:اهامر ىذلا ل>رلا سدو ا ملع

 هباس ىتلأو هلزتم مالسلا دبع لزت املف نالف انأ نقف .تنأ نم لاق اذاف درو مسا دانو همودقب ملعت
 عرق ذإ كلذ ىف وهاميبف اعيش ةصقلا نهفرعي مل نم باوح هتباجاف اهءاع ظاغاو ربط نع ا
 نمهنيفرعت ال كنأ ت تعز ةيناز اي مالسلا ديع اهل لاقف نالف انا لاقت 5 نم تلاقذ بابلا لحرلا

 كلذ ِق لاقو اهلدق قدح هب اهيرضضت م 00 3 عش صمالا اذه

 تاصوكاصولا كلذ ىلإو * تان.كفطعل نك ١مل يني

 تامتشا ةيلع دق ام راعلا # هيلع ,تامتشا ينم ىذلاف

 تاهج تح تماحيفا -1 هالو ت لحمت ليلا ودل
 تانق مث تدب | انا * اذاملو هله ىلمثأل 2#

 تادفام ال تادف نر لع كن دب اوءايطا لوط قم فاوتم

 ًاضيأ اهف لاقو

 هيداتغم  اناثملاو © هسأوم نبش كل :

 ناب مل رم < دمحال بلقلا 00

 هساغقرب 0 نأ جدأ نوكي قرب سبل

 هسالاع يتوش 2 ا را

 قشمد و لإ لع نن دعا ت تك امايأ اج ماقأف قشمدىلإ جر هباطف ريا ناطاسلا غاب و كاق

 هتكصو هتقيقح ىلع ريخلا 0 ص(. مدقف همناخ اويهوتس يت> ا هيلع لمعو هنيؤب نأ

 ٍ لاقو هفةمر مى ام الإ ماعطلا نه 5 1 ءاكللا نم قفتس ال 0 ثكمو مدنق هنقيتساو

 : اهاتق نلعهمدب

 3 اهيديب ىدرلار م اهينجو * اهيلع ماما علط ةعلطاي ظ

 امتفش نم يتفش ي وطايور * اماطلوى جلااهمدنمتيور

 اهيدخ ىلعى رجح ينءادمو. » اهحاشولاجييف قيس تايدق
 اهنا نملك قا“ يش 3 'يطوامواماعا ق> وف

 اهيلع اع بايذلا طيةساذا 4 * ن 5 مل ينال اء اتقناك ام

 اهلادو_لارظن نهتفناو هابل ويح لع تانض نكل

 د دع انثدح لاق فاحصلا ايركز نب.دقع اهع ( ينرخأ ( نا كيد ريغل يور . تاببالا مدعو

 ..ذ د2 ضع مهلة نيشهدس لل 75 انين انو

 ' ١

 نمه.ناكو معك نإ كلم /| هل لاقي لدحر نافع نس روصنم نب دمحح ى لح لاق ليس 4

 | اهعيت ةذمآ مطخ ناكو هل مع ةنبا ىوويناكو مهلتق. موق ءامدب لك امقلا راس يف ابولطم ناكو ناسرفلا

 ئف نمهيقاف هن ريشع كك وقاد يق ماأ راد يف اهب لخ دف هنم اف وذ اهايا هجوز مث اهوبأ



 ( ضو ظ
 يب ذأ

! 
 0 3 هلا نْغأو 20 منن لتقو .,اتاقو هياع او مدبب هياطل مهلك أسر راق نونالع ةراز

 ىل-+ ا نا ا قلو ءالؤ ْظ ا كب ميتا لاَقف 8 ملا داع و 5 َىَد و دم

 لوي ًاشنأو اهلتق تح هفيسب اهبرضق كدعب ما دتمفل نأ لمت راو لقا
 ب قعر 2 ف و ع هد ىف غرمتف اهلا لزن مث نيلا كيد ىلا ةبوسنملا تايبالا رك ذو * اهلع مالا عاط ةعلطاي #

 تاظفحو لاق مروا هع هللا هام 0 علا لتقف 6-5 مدقت مثاهب 5

 ١

| 
 تاسالاهذه ددري هوعمست قءر هبو 0 هموق نأ ينغابو لاق" اهواقنق تاسالا هذه هنع ةرازف

 ةلوتقملا هذه يف نا - لاقو تاك م اموب مهدنع قبو هنع اهوظفحو اهولقنف

 هرحم لاصولا دعب نك 1 هردغ قامزلا رع نأ تقفشأ

 هردخح نم هنولجو : تبل *# ةنحد نم هتح رختسا انارق

 هرساب داؤفلاهلو ىثحلا ءله * ةما15-: ىلع: دهب و. .ةتاتقق

 هر ييربع حفتنن راب و * ملاذ ندحاك ًاتيم هب يدهع
 هريق ىف هلكب . لج + هدعب اذا تملا عردب ناكل

 هردص نم هباق عرض 0 0 هسش امم ظيض داكت ضصصغ

 . ) ا اهف - 2 ١

 دبع دعب نه 0 د رارقو ردح نك

 يده تللظ فيك: دولا قل * يناوج 0 تردق نا ينبحأ

 ىدبكو يعالضاو يئاشحأو * ىلق لولح دعب تالح نيأو
 يدحو تاملظلا يفتريعتسااذا * ا تدياع: وأ هللاو امأ

 يدخ ند يف يتربعتضافو # ىريفز العو ىدفس ديو

 يده قثيو يت رفح رفحتس * سرق نع ينا تماعل اذا

 يدحو نزالاب لتبم يناك * يناكب ىلع ه.ةسلا ينلذعيو

 ىد سل ءالب ايكسو * النهجو اهفس اهتلتق لوس

 دمحم انهحذي وهو اهلع *# باحا هل رورطلا: دايصكح

 ( اضبأ ايف لاقو.)
 نيالا انسلا دود لع ا و 8 ديزنؤملا هدلاديب م يالا
 اودعمدقف توءاوقشعنأ لبق نم# مهيباصا ما وقأباي>اليفوط
 اودش 5 يعمد م ِط ندفنال #* هب 9 قح هلا مهقحو

 اود وزتنلا ضوللا ككذعزاوو # مه ب ىسم كنا يهداي
 دمضلادحاولاالا قري لو ىنفت * مهعّشمايالاونوضامقلخلاو

 انااا ناطاولا قس كاوا سب نأ فيطالا نا
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 ايلإب ادسج ينك رم ن * امزلا بر ربح ًاليفاو
 ايلاقالو ءافصلا ليمح * ايسانال كلذ ا

 يك انهرسشن أت رصدقف 0 امهاضءرستن|تنكدقو

 اهيل لاقو
 ريثم ردبو هل يف نسمشلاء | .ضت' ههجو ناك نمل لف

 زونقلا لها ثرسدفا) مهيف تنكذا ءابحالا نيزتنكا

 روشنلا مويويرتلات تححو تاه وملا يفو ةايحلا يف تنال

 روهدلا تافلاس يف مهذو # رك نوألاو بيغملا يف ىنتنخ

 رودحالازحو اعطق ىقارتلا زق _> يف غرسأو يقيس ىلاقسف

 لاقي صخ لحأ ن + امالغ ىريج ا ! اكيد ناك لا وبانكلا اذه م تححنو جرغلا ونا لاق

 رحقلا باغ نا ىلإناندح امو اسلح دقو لودي هنشو ركب هل

 رحفلا كنساحم نم لحام اذا *# ردب انل تنأف برخلف رديلا عد

 رمح ىلكشي رور>-ىلكفرطف #* لباس نيذلا نحس ىغقناام اذا

 كا كانتوصلا لقي تحفل * ير نم نسحأ عداف قيل ليقواو

 ص لهأ نمموقلاتحاف نوصتلاو عملا ديدش ناكولاق درمهد نب ركسب فرعي مالفلا اذهناكو لاق
 هيف لاقف ريخلا نيلا كيد مملبو امي هب اوقفو هوركساف ساهي فرعي مط هزتنم ىلا هوجرخأف

 نمانلا "نم دوملا ضقشا 8 نام حتكلا م ضط لق

 سلا تضق تلذأ الا # ا 0 ةعاطاب

 ساكلا يف كالاثم ات م انا دوب ساكلاب "تقعو

 ظ سايمو كيبيغم نيب * اهدعب امو سامه لاحو

 00 يراقنا عطق م مكلمو * مهرثإ يف كسافنأ عيطقت

 5 سايلاو 00 ةياهن ه6 اهنا لع ىالوك نابال

 سانيا دعب نم ةشحوو * ةلود اباو يلاءالا يح #

 سارلا يلع هنطح لبق ذأ * يتفلاب تاعو تفانا اب

 ىباتلاك رك اذلا حيصيس * موثيداحا كنع عدو هلاف

 ًاضيا هيف لاقو |

 مايالاكب تاعفام راد لب #* لاطرالاكب تلعفام ركبأي

 ماتست ةش كنف سيل.ذا * اهماتست ةقب دهب رادلا ىف

 مارغنام زااضيأكياعو *مهمغربرايدلا لعزامزلا مرغ
 مالقالا كتاودلتةرفتف * هناويديفكاركنامزلا لغش

 اضياهق لافو

 052222222 بلا
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 مالا وضالملا نيب ليللا ركاسع * تركتعا اذادرمهدنب ركل الوق
 ماوقال داسفا بحفلاو ىعبلاو # ةكتلوم  ىغللا نأ قفل ليتك أ
 يارلا ةعقر ممر ريغ ترصف * ةيلاغب مهسنم قرفت تنك دق

 » ماخلاو جارسال تالذ دقف *« لبق نمو سمل نم َعَْوَن ثنكاو
 يمادلا مجوملا كيلع يلقو 2 « اًمرفضكر نم كاذخف مدن نأ

 يرتحالا ةديصق 55 امو هل 5 اطنان ىعاشلا دهم نب مدع مصتعملا 0 ) ل (

 بودللا هئم تضّشا ام ءزرو # سرق دبع هنا كنمالم

 املا لغ ني رتمج يقف نال كيد ل

 هاه

 ي

 لئوم ندمز نم انل“ثالو 5 لفغتال. مايالاو لفغت

 لعوتسم ةنقلا يف مصعأ * هفرسص نم ملسيال هدلاو

 لزنم هل قفالا امتاك * هل اراعش رعشلا ذ#

 00 3 كت هكا « اهريظانشنيب هناك

 ناعم ترش مرا # يرسلا ناتلص بابحالو

 لمرملا وهو ناع لمرلب * ها يريد ءاد رد

 لقعيال باطي ال وهو # القعم ةئحاف نم بلطي

 لستسم درسلاب لبرسسم # هقفرص ندم مسا سهدلاو

 ليسَ قاع ىذا لك يف « 4 ينالثلا ةسعالا
 لقثم اط مغلاو مغلاك * ةيراد> وحلا يف ءاحتف

 لزنم اهو_دح نم اطزنا # يدرلا فرصلناكنمنءا

 ل_صنتملاو لماعلا هءحح * عنام هبحح ال هدلاو

 لد اع نهدلا لغتيو » هيك 1| اد ىغصل

 ليقاوالبقاذا شوشا # هبنزع طرف نه هناك *

 لوجلا نود وهو نبت < م ىف يذلا لقال

 . لفح> هذ فِي ب> يف

 تشع ذأ كلذ لع اذ

 صقشم هل زملا يف كيذإ
 ت6 كربق ىلع داح

 هريق- لع نوما .تتحو

 هلبو لع ضرالا ىرت ثيغ

 هل ىبصت ضرالاو ىلصي
 انتا قباسلا ا ان

 اننإ

 نن

 نإ

 نب

 د

03 

 انن

”2# 

 لفوعح ار نه همدشإ

 ليئذ ةيهاد هشرع يف

 لتقم هل حا” دقف ضام

 لح أل كل بر حورلاب

 لفحم هوجن ضراعب
 ني ا و كسل
 لات ةعفا الا ولص نم

 لضعملا ثدحلا راطتسااذا
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 # اهنينافأ عوش تنأو *

 لثشت وأ لاس اذا امو

 0 يدهلاكنموكيزحم نم

 9 دلل اكن أو لتعلاع لوقت
 * -ةمأ نم :كل يدف نك

 * اع ىدواو كنع افع اذا

 * ارنا رز تناك هذه ىلع

 * ماو: نامزلا يح لع انلزأ
 * مج ومساقلاوئر لانس كحضيو

 كل جاو راو ناكل ألا
 * يدرلادصق ادالا ناتفيأ لا

 * بغاز دز +8 نانعلا ىنال ايف

 * اك ائم نا .ساسلا ينالايو

 هر وف لك دوف ان
 * العنم كيف اع يرددول كناف

 #4 مان وهو امد كك اخأ

 *« تنقاورونالا لع ىريصالو تاف
 © ”هنازيسالا كنف ينال ىسأ أ
 * اعاو كنع ريصلا الا مثالا امو

 * بحاوع را ىلع رادقم نولوش

 م. هيبأ نبا مويوج اك تلقلا وع
 0 اوك نهو يعايأ 20

 :*# هرحيونامزااردص يفتمعفادو

 :# :هموقل' داو+لا: لذع.هلل تلقو

 »+ افكاس لوقادرم اضالخاشا وذ
 # يدوأ كؤافش تناك يمد 5

 # يلا اضرلا م اش تعادحا

 # هل ل

 #4 عار نهدلا ىلع د هع يف

 © دهاشم نرخ ديشت نأ _لباش

 "تاو هي وه اخإ

 ليقتسم زوتلاو ج را

 لعن هبو هيلا ىوان

 لوالاورخ آلاوضرالاو
 لءملا ناو هدلااذ

 لاف نيللا كيد ءاثرف يمشاهلا ىلع نب. رفعج- تام مث مصتعملا وبأ لاق
 بهازو باهذأل مح لك قع

 عا ءاانلالا تنسي ل لهو

 ب'اءوهوه هد نع يتفلايضربو

 ان بئاوثلاةامح لا معاو

 براع بح مو افوهلم كدقفل

 * كاوا املج اك هونت

 بئادعسو 3 ءامش كيفف

 ى انوكلاأُرْذَف تتانو تولع
 بئاغ وهو اقم يمعتو اراذح

 بغار هللا ىلا ربع يفانأ الو

 بقاوعلا مدي نأ :دنح .بقاوع
 بحاوءر 0 لع لاوعإو 00 امو

 بااح مقساو ه4نم بناح يشو

 ا ءاغو كيلع

 براحم نام راو لدي ياو
 بئاصع اناف هددراف 0 لهو

 تذل -دحأ لبا ىفندالاو
 بضاق ل اقلاِس ضب قحباقاامد

 بكار هلل جح ام ىدرالا ادب

 تراس وهف كتبا ةتانل

 بئاتك نوف لحرب نا و ماظع
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 تراقأ ءنسلا نآوخ] نإ ى #َ ا مس كاك:

 سامو أ ايدل ركل 6 نو اهرانتتستل يناايتدلاتملظاو

 تكاصف هيف قبب ل ًانمز ىرأ * يا نيالا ناب د

 ١ ناك ضخ لهآ ا نأ ىهاط ينأ نع ( هاط نب دم باتك نم تخنو ) جرفلا وبأ لاق ١
 ا ل نعلا نم مهلك ص لهأ ناكو هنت طخ يف ثا م تالث سحلا ىلع لو هيلعهللا ىل- ي والا ىلع ىلضإ ١

 نا كيبدلاقف هولزعو مامالا ىلع اويصعتف تايبا ةثالث الا رضضم نم مههف نكي

 الزل |وااقزو امتي اوقررفتت ده  ىلاوت ىذا لع دل صا ا رع
 اليل را يرواو رست هيلا ةولصلا لعروس
 الو ويكلع لدم يزد. * -اهزام نم اهو: صم 0
 الاح تءاسواهبطاعم تءغر # املاطاهو>ومكهو>و تها

 كموص 0
 درولا سرفلاو نيدربلا ىذ ةنبأايو# كلام ةنباو هللا دنع ةنبا ايبا

 يدخر 416 ت كياورملكا آ *« هل يبعلاف :دازلا 5 :

 يطسولاب لوأ ليقت ةيواءلءانغلاو يرقنملا مصاع نب سيقل نءشلا ليوطلا نم هضو ع

 م7 هيسلو مدأع َن سقف رابخا 9ع 5

 -- كرا سعاقم م او« نسعاقم نإ ديبع نإ رقثم نع كاخ ن لتس نإ مضاع نب سف و وه

 نب لورح نب ةفيلخ تنب ا ءأ ةجاو لك اى كو مك نب ةانم ديزا نب دعس نإ لا

 داسفمالسالاو ةيلهالا كردأ هنأ نبع ف رفظم تاراغلا دب .ثك ملج ا .سراف 4 ,وهو رفا

 هو ممردخع هللا ىل*ي هلا أو فالعإ ندعو و ةيلهاجلا 2 هنانبدأو نم ل وهو أ.يف

 00 لاق 3 نب ناب يد ) 2 ( ثيداحا ةدع هنع ىورو 0 هالعإ رم 3 هنانح يف

 2 سَ سرق دقو لاق هبا نع ء ياكلا نا نع حابصلا نا ىلع ينثدح لاق دعس ينأ نب هللا ديع

 نهذاو ينلا تادؤوملا نم هنعدب ثدح امه راصنالا صح هلأسف سو هب هنلعفللا ىلص هللا ٍكوسر ىلع

 هند سوة هيلع هللأ ىلدهللا لؤسر ىلع لقأ 35 امد الاذعق تنب هل تداوام هنا ريخأف هنأ نه

 تح ر امو ا الاذعق تن ىفتذاو اقتا انيلا ُْى ةدعيضفأ و ةيودحالا ا تنك هل لاَقؤ

 تمد مك ا اهاوذأ ىلا 1 امءفدق رؤس 2 نو انما اهمدلو ىل ة هيدي أ 0 ةؤوم نم

 42 صلا ترك يت نوئس كلذ ىلع تضمو 6 0 17 امن ةآرأل ين ريذعأف لأ نع 6 يي 002 م 2 يي لل22-35للللسسل22 ض2 ]]]ظ#ظ#ظ>ظظ#تتت#/©# | #2 سس ا

 نم ةكش اموت يف تاعجو اهرعش ترفض دنقو امنبارف تلخذف مو. تاذ اهما ترازف تءفبو

 5 ءدضلا هذه نه تاق عاب قرع أم ع يقف تن تاعجو 0 ةدالاق اتسلاو اعدو | ملع يفت و .قواذ

 ا اطاوؤذ اد ءأ رة 4 ادلوتدلو ينأكت ربح تن :؟ كت نباهذهت لاق من تكفا اهسيكو اذامح ىف .عادقت

 يم ام ةريمح ا ب رف امو م نو 6 ع مَع تاع ل يي  اهبع تكسمأذ غابملا 5 تغلب يد



 ظ : ةمح اا كبياق نم هللأ عز نا كل كلالمأ وأ مو هيلع هللا يلص يلا لاف موابقت شف ظ

 1127تا70707077 2 و و سم و ص حج بو

)١:4( 

 بارتلاب نا يطقمأ ةبأ اي لوق” هو بارثلا اماع فذقا تلعجو يف عنصتام ةبااب لوشن هو اهف

 اموص عطقناو اهتيراو ىتح كلذ بارتلا اهيلع اندنأ كلج 2 كف رسو [ىدحتو تنأ كرانأ

 ةوسقل هذسه نإ لاق مث 3 0 هيلع هللا ىلك ي :لا اع تعمدق اهريغ هتيراو نمث ادحا تحرق

 ! نابز رمان تفاخ نب دمحم ( قربخا ( 2 1 هللا ىلص لاق و )1( محرال و 00 ه ناو

 ا يبأ نب رمح 9 ارق نب دم نسارف ا ىئدح لق سارف نب ملا نب دحا امدح لا

 | هيلع هللا يلص هللا لوسر ىلع لخد م ماع نإ سبق نأ ةزنيه يلا نغ م ينب نم خيش * نع راكب

 دقل هللاو لاقف يتب هذه لاقف اه.شت ةلخسلا هذه ب هل لاقف اهمشب هتانب ضءن هرح> يفو سو

 و هيلعاللا يلص 5 لاقف طق ًاركذ الو يننأ نونم تعمشام تايثب تاور نوذب ىل داو
 | مهالا نها ديع ينادش 0 لاق ميلا نب روكا لاق (؟) كيلق نم ةمحرلا هللا عزم نأ الا لهف

 الاوما قاتساو ءاسأ م6 يف و3 دعس ينب ىلع راغا يىركشب هيلا ج رمشملا نا هتانب سيق داو بيس 5

 تخا اهماو يدعسلا لدنح نب دمحا تن مي٠ر يو مداع نب ندق اب املاخ اما ءاسنلا ىف ناكو

 اهافطصأ دق جرمشملا نب ور< دحوف اهوذ- هوا هل اهو. نأ لاب ميل | سدق لحرف سف

 ا ورمل كراتحاف تريفن اهداف فئراتعا ناف اهلا اهرما:تلفج دق لاقف اهيف.هلاق هسفنا
 اناذ و فلا هي تدتفاو هل دلو: تنب لك ةنس كلذ لعجو تنب لك داوف نسق فرضناف جرعشملا
 لاق ديرد نب نسحلا نب دم ( ينريخا ) ةحيضفلا نم افو> اهدي تنب هل دلوي ديس لك ناكف

 ةسوفنم .يرقنملا مصاع نإ سبق جوز لاق هدح نع هيبا نغ ماشه نب سابعلا نع ىمح ىنثدح

 ديريام عت ٍ ذ ليك ا نبأف لاقف ماعطب اهب هاب نم ةيناثلا ةليالا ىف هتتاو يبضلا سراؤفلا ديز تن

 لوي ًامنأف

 درولا س رفلاونيدربلاىذةنب اايو # كلام ةنباو هللا دبع ةثبا ايإ

 يددو هلك ١ تنل يافة 5 ١ < هل ىبعلاف.دازلا تعتصام اذا
 ىدعل نم ثنر داحس تايوان احا ينااف و تدب, راح وا اقراط اخا

 ديعلا مش نه كلت آلا يب ١٠و هذ ريغ نم فيضلا د.عل يناو

 هل لوقت تاشناو الكا هل تءلطف ةحلم اهل ةيراج ت تاسراف لاق

 ميركل هنإ ليكأ ريغب * هماعط قودي نأ سق ءرملا ىنأ

 موجركت وح دقاتيم تك يدنااو دول اا 0

 هلع هللأ ىلد هللا لوسر لبق لاق هنع هللا ىذر ةراه يبا نع هكا يراخللا ىورو 0

 مهنمتلبقام دلولا نمةرشعىلنإ عرقالا لاةفاسلاج يمعْلا سب اح نب عرقالاهدنعو ىلعنإ نسما سو

 ىراخبلا يورو 5 ها محربال محربال نم لاق مْ 2 هيأع هللا يلد هللا لوسر هيلا رظذ كل

 اة 1 1[ 9291 15121424ه44ه42[ق_ق_ق لل ؟©*#*خ*]*؟خ*خخخخ#خ#خ###خ#]#]#خ#خ#خ##]#]#]؟#] 1# ]؟]#؟]؟]# ! #]!]“*ث© |!|!]؟]؟#*©ث#|]|]# ]#]#]#]#ز]#ز]ز#ظ#ظ#ظثظثؤي ؤ|ي|زذ#ذ ذا تأ #ثآثظثث تي ف ثتثتثتث#ث#ثذثذثث ا يي سس ب ب طبيب بت يتييييصسصسسلا نايدصلان وامقت لاَقؤ سو هيلعهللا ىلد ىلا ىلا ىلا معا ءاح تاق مع هللا يذر ةشئاع نع هكمسستل

. 
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 نقلا ينب نه لجحر رؤاحت لاق ةديمع نأ :2 دامد انندح لاق يعازخلادمم ن مشاه ) قر (

 نافل و دنع لرب ِ هقراف يت> 0 "يَ 0 وج نس> ف مصاع نب سبق ةعاضق ن

 ساد سع نا سابعلا لاَقف هلام د هولَدَقُف 'ىط نه كاحر هياع ي”وف نيوح نب سماع 1

 : : انسق حدو مهودعم

 هركب جدحم موب ادج نس>او *مصاعناداوأايف وأدقا يرمحا
 هردغ شخ مو تار 9 7 #* هادنع مولاي دنت و ع ماقأ

 هر>ح> ضار يواهاطسو نك 2 انها ءايملا توك دعا ماقا

 هرش لزاسنلا راتخل انيوج *« مصاعنبسيق تاداباذا كنف
 مرا وداقك ازا ادع اذان م فراق الك ندع حبصأف

 هرجوب نايراج خمشو نيوج * هدهعلك ًايردغلا ضرأب لظإ

 هر و قو رمس قم نم ناقو رس# مر دازلاو داوزألاب نامدي

 نع ذامد ىتدحت لاق ئرتلا ليلع نب ندا انحدح لانا ركشلا نساسلا نة ا (
 انأب كلذ فِكو هلليقف يرقنملا مساع نب سيق نمالا محخا تماعتام فنحالا لاق لاق ةديبع يأ ْ

 لاف هياع لبقأ مث ىفلا 00 هنلا داق افروتكم هيحأ نان ينافدلا ام هل 3 نبا لتق لاقف رحب

 هلييس اول كب كموه ت انا كود تي ل قف و ككاو 2و كددع تصقن ينباي

 ( ينربخا ( (١)هه>و ريغل 1 هنويح سيق لحامو لئاقلا فرصن اف لاق هتيد لوتةملاما ىلا اولمحاو

 نايا ياو ةيدمح نبأ ن يفأ أدمللا نعوار 1ظا ثرحلا نب دا انثدح لاق ىزارلا هللا ديبع

 ديساذه مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا لاقف م ءاع هللا يلد هللال وسر ىلع مصاع نب سيق دفو الاق

 2 لاق متاح يبأ نء متاح 7 انثدح لاق يرد ن: نسحلا نب هع( ينرب>أ ) رولا لها

 اري ىرادلا طبر 0 يح ةليل سيق برسُف م مضاع نت نيف ترعلا را ىف ر< ناك يراد

 لوانتيلو اهغلمبل موجنلا رواثيو ا كسلا نم لعجو اركس دادزاف هبارشت نم فرشو اذ

 ظ لاقو رمقلا
 لاخلا تايد اه ودع ناك هلاك هلال ءاس رس 1

 * لاقوهموق ىف م .اعدللا يبس ىف ١ ةقدص مق م

 مئادولا تايدهم مهتنأ اماذا *: ةلاسر اعرق ,ىنع اغلبأ الأ
 ةمالط ساطأ لك انه تباباواو رنتي مال ف تق ع

 نبا اًؤاج ذإ انثدحم بتةحوهو اموي هئريضح يعميمتلا سيق نب فنحالا نع ينادمملا ظفلو )١(

 اذإ تح هنوح ضقنالو هشدح عطش ماده كنإ لثق اذه نإ اولاقف تحال مع ناو ليتقدل

 يلاو هقاطاف كمع نبا ىلإ مق ينباب لاقف هءاحف نالف ينبإ نيا لاقف مهلا تفتلا ثيدحلا نم غرف

 هنع اولست اهلعا ةبيسغ اهناف ةقان ةنام اهطعاف ليتقلا ماىلاو هتفداف كرخأ

 6( رقع لا لطفل ل



 ”ل رد
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 ا دما املف مان تح هنكست نا زر لف يي لا لمح باو لدكام ي رادلاب لعف املف لاق

 يلو لاق ىنئادملا اكد لاق عكو (نرحا) دبا ةطؤاضا نيب را ل ديال نأ ىل افدنم ناك اع

 ناقر زااناكو ا 0 ىنب تاقدص سوهياعهللا لصةللالوسر دهع ىلع مداع نباسق

 دحاو لك ع.جدقو مو اع هللا يبد هللا لوسر يفوت اماف ءازالاو فوع تاقدص ىلودق ردب نبا

 هعدخو هدب يف ا !عنلا هل نيزنءناقربزإا هيلا سد هتقدص يلونم تاقدص ناقربزااو سيق نه

 ماقت سانافانم وق يف اهلهو ةقدصلا هذه عمج مف يفوتدق سو هب هيلع هللا لص ي :انا هللاقو كلذ

 7 00| طناف هموقيف:لبألا نسق قرف ةساثلا هلانح ةاكرلا هلابرعلا تدأو ركب يبال مالا

 كلذ يف لاقو هيلا اهاداف رعب ةئامع.سإ 0 :يايلا

 ردغلاب:نيدلادسفاال انمإ تنكو © دم ىثلا داوذاب تففو '
 دمحم نب هللادبع ( قرح ) اهب ردغادماناقربزأا دهاعول لاق 0 زلا هب هداك ا١ سبق فرم املف

 باعث انثدح لاق ىلع نب نسألا ينريخاو ينئادملا انثدحلاق ةماسا نب ثرألا 0 لاق يزارلا

 ١ وملارصنو يذالا فكو يدنلا لذي لاق تدساذاع مصاعنب سيقل ليقلاق يبارعالا نبأ نع

 اف يغبلاو 5اا هينبل لوقي مصاع نب سبق ناكلاق منا نعيرمعلا انثدحلاق عبكو ( يتربخا )
 هورصن, نأ نع هتو>إ يهيف مهريغوا هموق همطا, هينب ضع ناكف اولذو اولقالا طق موق ىغب

 0 ف نا ةيدنج نبا نع ىئادملا نع عر را انتدخح لاق “ىزازلا دمع نبهللأ ديبع ( يتريخا )

 يذلا لالا هللا لوسراي تلقف ىنانداو ىل بحرف ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتا لاق ضاع
 لاما من لاقف ىلع اوك نا لايعو ينقرط نا فيضا دك انما ىف ىراف عع ةف لع نوكال
 رقفاو اهاخ قرطاواماسر ن٠ يطعا نم الااثالث نيثملاباحصال ليوو نوتسلا رثك الاو نوعبرالا

 لحال هنإ قالخالا هذه مرك | امهللالوسراب هلتاقف رثعملاو عناقلا عطاو ١ مريزغ حنمو اهروظ

 دأب انا دان نق سانلا ودني تاق قارطالاب عنصت فيكف لاق اهمرثك نم هيف انا يذلا ىداولاب

 ةريغصلا عرضلاو ةربدملا 1 رقفال ينإ تاقف راقثالا يف 0 فيكف لاق هب يهذ ريعب سارب

 ليما ناسعوبا 0 0 ,طاد#من 0 7 0 ( ُت شب هي ءاباق 0

 دودح موري هتسإ يف هنعط ي أ امم ىلا كيررشنب نا و زذح يذلاوه م هاعنب سدق لاق ةديبع يأ

 لأ نب ةص نبأ ليا ش نإ ني فا ؛ باصلاو رمي نب كنرش م مويلا كلذ 0

 عيبر يفب معوخإو سعاقم ىفإ ىلع كيارشو ثركلا راغاو هعداوف عون يفب ند ةءاعا نإ رفعح

 نولئاق مهو لئاونبركبو كيررش نب ثرحلاب اوقل يتح اويكرف رقنم ينب اوخرصتساف مهوب ل
 نانسم .هالا منن هاو رقنمزب دلاخنب ناس شال منهالإ ا ديلا لاش خلا ديد.ش مون يف

 ! دعا ودل يشتاق ممهالل لاقوهدكرف هسرفىلا نازف ولا بئوف هناراش اوردو
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 اج. ل 13 215 71 ا ا: كن 002:10 طا كس حلا تع دوا مع دتمود ممل عع مم محم !

 لاو لءاءاب نا وف ولأ ىذا وس ل مهالا ىدانف كيرشنب ثرحلااناف ناوذولعا لاقف كتتادق

 للا جدي ءاسن تدانوهحرب ًاولاقدشأ اول ةقاقر 2 :هوذبت قط وهم اص ىلعا.ممدخاولك لمحو

 ناكاامو سءاقم ىب ند مييديأف ناكاف 00 لأ و نكسر نهحام حل رقع يق لاق 35 ل ةثاق

 نسف دصقو ور# كع نإ ناو + مهالا 0 را لتق نيد. ر 2 هم وس ممعب و يلاومأ نم م1 يف

 فاقنزيم ىلع سفر دبزلا يعدي 0 س رف ىلع تت رآاوهريغ ةضمدل ٠ نكي لو نازفوحلا مسالا

 دق ولطاو نازفوحلا قم احق سرفلاهب زفحتف هت :سأيف عراب هز 5 ثارخا هقيسل ا

 ىتبو و سعاقم يف لا 9

 : مصاعنب سق لوقيم ويلا اذهيفو تاق ةيسدعب دان ىلع

 اهروما تامانلا يف تركبذ اذار اهليق ]وشاب اعوبر_ هللا ىرج

 و هلع تيهقدلاَو مهاراسأو سا اون كلا خا 7 مهاياسو عمد

 اه را حت لاو اومتلاسو * كرامذ محضفدق دودج موبو

 اهريررح تيضقلا قاف زحام ها كفوا تايرلاو نس لش
 2 نايح نب راوس لاقو

 لكشف وحلا مد مدنم امجدتقسا © ا نازفولا انزفح نمو

 الفقم هيعارذ يفالغ حلاعف * انحامر هن :ازنأ ارق نارمحو

 هركينا فوختف لتنو جاشلات مسن 0 هعبتف :ذ مزاهللا ىلعاضيأ م ماع نسق راعأو 0

 ودعلاءاقل ن ا اودحالثل مهدازمق شف الياماقف كلذيف نوجانتي 0 لئاون ركب ءاقل هبا

 اه سدق رفطو دعس ي ل ل دلمون 0 ناكف مهماع راغا ًافدل ازعل أون ءذأكلذ لعفاملف

 ا نب سبق نبىلع هنبالوقي كلذ يفو ا مهلاومأ نم هدب وا

 ارضح مزاوللا ءابحا 0 ىاردقودازإاقثيذلا ناانا

 اانا سمالا ا اذإناكو *# مداعنب سيق 5 شدحلاب مهحب ءهصق

 كلذو دلاخ نينائس دئموي دعس ين سيئر ناكو معلا دع ىلع كاعس يشباب م سف 0 ( لاق)

 نيح رقشملاب م لعف اكممت ينيب نبع نا 1 قلاع تاكا اا را نيرحلإ ض رأي

 نايح نب 01 وس كلذ ندا أ وعئتمافهبأ مملعقلغأ

 التنثو جابنلاو يئاوح موك اح دعا قداص م نأ نم كلانف

 سعأ يف فالتخا مهالانيبو م عقول يناثاا بالكلا ماودعت ىف نشد مداعنب سقناكو (لاق)

 سيق معفرف ذمهالا ىلاهعفدو ىميتاارب- 1 نب ةهصع هر يئراخلا ة ا صاقونب ثوغيديع

 0 يعات .1ا دش نب م اده روحا مهالا ىمس ل ذئمويف هبائسأ 3 مهالأ و برضف همس وف

 نام قادس متيهلا نب دمحا انثدح لاق قارولا نيسكلا نري اس ينربذا و ةديمع تأذن ع ذامد

 ؟راغص اودوستال وكرابك اودوسف تم اذا 0 لاقو ةافولا هرضح نيح هدلو مصاع نب سيق عمج

 ينونفداف تماذاو ميئالا نب هب ىنغتسيو ميركل ةيبنم اهناف لاملا حالصاب م كءلعو 0 سانلا هفسف
 الا لأسي لاء سما ناو ديلا "ساكت ردع اهماق: ةلكسملاو ؟ ا و ءاوضاولا مف 00 ىتلا ينايث ىف
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 تاشاّوح انني تناك دق لئاو 0 م يح اذو ٠ نع ي ربق م ينو.ةقد اذإو ه 1 كلر

 أوق رفف اوقرف لاق مث اوعبط :.بب يف اهورك | لاق مث رثوي اهطيرف ًامهس نيناك ع علل

 لاقم“ ةقرفلا ىفو عامجالا يف متا اذكح لاتف اهو ردكف ًاعيس امون اهو ربك ١ لاَقث

 دالونلا هلا اجاور نر 8 ديملاذلاو ينبامدجملا امنا

 دوحو فافع هناز اذا مشلملاو ةعاحشلا لضفلاماعو

 دوبعلا» تارئانلا يف يحج © ماذا بانوثالتو . .«
 ديدش حدق نامزال اهدش * اماذا حادق نم نيثالثك

 ديد ملا اهعمج ار يدكسالا تقر 1 ناو 0-5 ش0

 ديوسأ مط رك أ نب لوركا ملا ووذو

 كوي 0-2 ماجر# يت> ىعاصالا ظفح م ك.لعو

 هرب بيطلانب ةدام ع لاقف تام م

 احرتر نأ ءالشاما هةحرو انك مصاعنب سيق 000

 املس كدالب طحشن عرار اذا ل هيفل كما كك 2 0 ند ةحب

 اه موق ناينب هنكلو 0 20 8 ٍ

 كلملا دنع تام الل لاق ينئادملا نع كرا ندمحأا انثدح لاق يزارلا دمم نب هللا ديبع ( يتريخا )

 نيئمؤملا ريع هللا كمهجر لاق ُ هعالاخا تا ىد ماشه ف هلوح هدلو عمتجا ناوصع نا :

 بيبطلا نب ةدبع لاق ام هللاو تنأف
 ادني موق نادثب كلو » دحاو كلو هكله سبق ناكامو

 رخآلا لاق م انكلو كالذك انسا مؤشماي ل ك1
 مرقم رذا بان 8 طم »+ هبا دح يرذانم م رقم اذا

 نع حايصلا كا ىلع 0 لاق كيوعش ين نب هللأ ديع 0 لاق ياوملا رمصن كب بينج ) ىريخأ ( أ

 م مساع سدق .ه ردعمف ءاع بيبطلا نإ 2 دعو مصاع نب سل ناد ناك لاق هيبأ نع يلكلا نأ :

 او لان وهو مصاع نب سبق هب سمو البأ عمجف هلم اف ل أب جرذل هموق يف ًامد ةدبع لمح

 اين عفنتسيل هل أولوق لاقو هلام“ ٠ نه ةلماك ةيدلا هيلا قاسف ا ةدنع لاك مف لاو ةيدلا ماع |

 لعفلا اذه بققعل هايأ يحاص 017 نا و هللاو 03 هدم 2 لاَ 2 م ل هذه قسلو هي 4م || راص

 دقاشق 0-0 داع 3  لبالاب يذمو طاع داوغأ من يعوق كل فرصنأ يف كلو ها ىلع اراع

 لوش ًاشنأو هربق ىلع فقوذ تا

 امحرش نأ ءاشام هةهءرو * مداع نب نساك هللا مالس كياع

 0 لاق هك نع قدحسا ن , داح 0 لاق صهزالا يبأ 0ك دب زم نب دلع ) ا 0( تاسالا

 لبق ةلد 0 م يارخملا 00 سك 3 امهخايش م نعواكللا ع نب ماشهو نانادلا نس مها ظ

 دي || تفتك تيلعاموا هل ليق ف اهمع 9-5 املف هم تا ربا 4 أ 5 هتنبا 4 4. ع زهغف 0 نأ |



 !ٍ تاس :
 0 م

 كلذ يف لاقو هسفن ىلع ر ا مرخ هعئصل ءورتسأف ال لي

 اهركلا د لاص> * اهفو ةحاح را تدك

 اند ايا وعدأ الو # يناح مرش هللاو الف

 امقساادأ اب ىضأرالو * يابح امن اص ل
 |مظع أ اهب مهشجمو »+ ا-مبراش حضن ر لا ناف

 املحلا لجرلا هفست علا وط « تاق اهانقح ”تراد !اذا :

 ناقربزلا لاقو لاق ناثدحلا نب مصاع ن ءدهسأ نع قحسا ن ذاق نع ديزم نب دمتم (ينريخ ا )

 لاقمأ لعفف احدق قحضا سدق لاقف هب لف 0 نب نسف لع رخ لبحت 0 ايد ارحات نا

 ندقدبلا ماقف ن © ريغل كيقسأ نأ عيطتس أ الو 0 2 كااط رحاب لحجر انأ هل لاقف يندز هل

 1 اومعزو اههحو شمحو اهمطلف ع يف هتحأ هتءلكف 2 َد> هراد يف ةحود ىلا هطب رف

 كلوّشر_لء>و اهسفن ىلع ايدل

 لاحأ تانذأ هت ناك # هب هلالا ءاح لضاف رطانو

 ها و صدهللاو تنأ يهجوب أذهعنص يذلا هتحأ هلثا اق يطب اذهلعف ن م لاق حبصأ املف

 وهو ةياهاجلا ىف هسفن ىلع اههرحي يلمع لوأ ىرفاادبأ نا برش لا ان ا يطعأف لف امب

 لوش ىذلا

 رجفلاو تا ىدي رز ةيرشالو هرج هدا انا اذ نا

 ردغلا 0 َو> اهحاصل لزتملرمخاو ا فكف

 يطور وعملا نوك * امدعج تريخت لاثمالاه تراصو

 نحدلا ثداح ميبانام مهمصتيو 8 ميمون صارلك ف هردمر
 نسال هم.سحلا ة و وغلا »* .اهاهال ابعد ءانهصلا براشايف

 ىربت امو شي رب اماه متل و «  اينارشام اذا يرد كناف

 مراملار مج 1 نرد لاق روصنم نب دمحأ ينثدح لاق نابز را نب فا نب دمحم (يرخا

 دفا ءاذذلا ةغالب ترك ذ ل نب فئنحالا لاق لاق براخم نإ ةقليم نءىنئادملا يرخا لاق

 اوملس نا اهوباو اهلها ىلا ةفيتح قى نم ةارصأ هدنعو مسا مصاع نب سدق نا هتندح دايز

 اير ترلاطن تضامن فارع اؤوكا ١ تدلع نا ومسقا و اهلا اوعمتجاف اهمالسا اوفاخو

 ريغ ينتق هراف دقلو ةراس ىنتيك دقل هّللاو امأ سبق اط لاقا لعاب قحاتات امّد>ا اهلف اهقرافف ةقرفلاب

 هللا ما نكلو توملإ الا ان قرفام ترتخاام الولو ةمومذم كقالخأ الو ةلولم كتيكصال ةراع

 تنك ناساو ناو كلضفو كب م تئنأ هل تلاقف عام نا وح سو هياع هللا ىلص هلوسرو

 ىلاددم نيكساال ىأ نءلمتو ةوبلا ديعبلا ءرلألا يحسم لولا نياق را ل متادلل

 نإبزرملا نب فلخ نب دمع ( قر ( اهتعش م همت طق انزع ىف 00001 سبق لاقف جوز

 لع وكب مصاغ نب سق ناك لاق سار :وبأ يف 30 لاق سارف نب من م ها نب دحأ اسدح لاق

 1-1 ب وجل وصخ ص وصلت ٠27 2 مسلم ب مس د دو مع مص ست جس يس سمسم
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 ّ نأ كم 3 م لاق هر ؟ ذ اذا مهالا نب ٠١ نافاخ ناكو

 ماهم ع ترس ارامع نوفيطي #* ام 1 0 ع هب فريطت

 فاىعا اه كوي 6 و اكو ا مط لاقي ردع موق ر 2م وس ىنوعشلا نسا ن ١ 06 لاقو

 ا مصاعنب سل سو و ديدش 0 موثو ادم 5و ردغلا نلاومسإ ا راوحهللا قاخ اوسأ مهو لاغنلا

 لو, مهفو ًاحيبق هارتو كلذ لعفتال برعلاو كاملا اوظفحم نا مهايا هتيصو ربك نك هننب

 قلو نبي رمتلا نإ ةعبير نب :لطحالا

 ثوتكم ناويدلايف.مذا دوعالم ..وكمؤا نأ دنع. نب ”نقنماب
 00 سا * مرك اذزاكن هىلع ق- فيضا

 0 اب مهاجم ةديصق يف ناسبكو ردغلا مهتيمست ر "ذب كلون نيءرمتلا'كاقو

 الا اش ن ا ردغلا ىلا * مطوهك تناك ناسيك اوعدام اذا

 ينب كا 0 2م 9و ننعم قالا 0 مما ذا ع يفإ عيمج ََق علاش اذهو لاق

 مودبلع هللا ىلد ي لا ني داكسأ| نإ ىكحو) م داع نب سبق دج وهورقئم نب دلاخ نب نائس

 نب مهالا و ررعو مداع نب سبق هيلع مدق نميف ناكف برءلادوذو هيلع تمدق كأم حتتفا ا

 لوسراب هللاو مهالا نب ورمءا.نسف لاقفاار اهواباست لسو هيلعدلاا يلد ي جالا دنع اراض اماف همع

 مورلا نم هللا لوسراي هللاو وه لب مهالا نب ورمع لاقف ةريلا لها ن ١ مهناو انم مهام هللا

 : هل لاق م 0 نسل

 بصت 0 قدصت ٍض ذل ومرلادنع « ينمتثت ءام اطا شرتفم تالظ

 ةيفاو هّتناع نانو كلدب هريعي هتسأ ينعي ءا اءلطا

 برءال ءاضغلا كلمال مورلاو * قيكلعا مورلاناف انوضغسنأ

 باذدلاو ي>حعلا لصادنعرذؤم #* ةددوسو دوع ايددوسف اندس

 سيق يفلوقلا ادع نع هاه موه هيلع هللا ىلد ي :لانا لاقيف رحا ناك هنال مورلا ىلآ'هب سااعكأو لاق

 لاَقُف مداع نإ نسف هباحأف رجا ناك لسو امهيلع هللا ىلد م هاربا نب ليعمسا نا لاقو

 نوحاسي هل ريخالو ىحري «# لئاط نم 000 فام

 نومتكي. ام ضعب مهم رهظت * ةص هوصخم ىريخلا ينل لق

 نودحل.سلاف ةريبلا 00 ادبعأ ومتنكح 4 الو

 ناو 5 تسيل: ةلزيد> اضرأ نم ةرفع مكب تءاح

 نومدكت يدلا ءادلا نم همسو * اهنطب يفو 2 هاظ يف

 اذؤم ناكو حاحسإ نفأو مالسالا نع ملسو هي هيلع هللا ىلص ىب ِي ىلا دعب ديرأ ًاسق نأ ناللَع ركذو ْ

 كلذ ىف لاقو

 اناركذ هللا ل ل و * اهب فطن أ اك تضخ

 نب دلاخ !.نغاملف اهعم سبق هب نم 1 هب تنماو يننلا باذكلا ةمايسمب حاجس تجوزت امل مث لاق



 (أهأ)

 ءاجف هل انبإ ذخأ ةمليسق نأهدنع يعداف ًاريسأ مضاع نب سيقذخأ ةمايسم هللا لتقوةماهلا ديل لولا
 ور*<نب دباس نب ةداع نأ نوريعل 00 فاغ كلذ ىلع دلاخ هفاحأ هياطيإ

 ءادف ريغب مهقلطأف مهبلع نممث تبربكلا قربأ موي هيتخأو همأ يبسو مصاعنب سبقرسأ دئم نبا
 كلذ ىف ةدا.ع لاقف هغاب 5 هلعذ ىلع هركشي ملو سدق هيلي /

 رمح دصق انَقلا فا راطاو ترد #* مداعنب سف تر لا ا ىلع

 ردغلا هتميشو ىتاي انلذأ 7 « ةمذي كم يدعسلا قاعي ىم

 رواجو هموق ن ءجرخ ناجل نشل هز :نكو ند وكلا ةيلهاإلا ىف ىمسإ مصاعب سيقناكو لاق

 اةسح ءالب ىلب ل ادم الاتق لح يف ٠ لتاقو مهناعأف مهف ديزو ل ون . مهلعتراغأف رقن» يفإ

 ةليوط ةديصقيف هاكر هريعإ ليا 0 ي ريغ مهم زهام لاقوهلءف سدق رفكف لمت يي

 مصاع نب سيقك :باذكب تسلو * تحيا نذلا اذا فاقد تار

 لاق يخاملا يرعش نب دمحم نب دماح انندح 0 هيلع هللا ىلد ينل أنعم مداع نب سبق ىور امو

 نع 0 ىعالا نع يروثلانايفس انثدح لاق عكو اندح لاقبرح نبريهز ةمث هو 3
 هيمأق لسو هي هيلع هللا ىلص يب 07 ىلع لسأ هنأ هذا عادي هيبأ نع مداعنب قب نبنيصح نب ةفياخ

 نعريرج انثدح لاق تحولا انثدح لاق:دماح ( انثدحو ١) 7 0 أ مالسلاة يلع يب ا

 لاقف فلحخلان 5 نع لسوف ءاعهللا ىلدهللال وسر مهاعنب دق كاسل ١ 0 ةييشا نع

 دعس ينأ نب هللاديع انثدح لاق ىمع ( قارا ) ةيلهالا فاحبا 0 0 مالسالا يف فاحال
 ىلص يبل دنع مداع نسق ع ررت ذ لاق بايرلا نمل ر ينأدح لاقهغثاع نبا انثدح لاق

 هيلع هللا ىلص ينلأا هل لاقذ هدعوت هناك هب عنصا و هب لعفاف هما نا تمم دقللاقف لسو هيلعفللا

 لاقف هنم نب ةدع نب ساد ص ءانر. سقت ام.املو لاق اهرك ًاركيهنود دعس لا سو

 امدهمت موق ناينب هنكلو * دحاو كله كله سبق ناكامو
 «©© ١" وص

 اهيضام نهدلا نمو * انكامترتيعلا نم دح

 افولا سيفتسا 1< مد انالا فا ردنلا ندخ
 افح نم رحبلاب سزل * هلأ لصولا اخأ لص

 انا كل يدع كلاش طو ديرب

 ةلظحجح 'كلذي ينربخأ رصنبلاب لم يوويطلاراصقلا نبال ءانلاو قهابلا مزاحب ك0

 م ةيسلو مزاحن 0 رابخا قع

 ةرصبلا 900 هدل ومد |دشا ا اسنم.وهو رفعجح أ ا ىلهابلا ور# ن مزاح ن د وه

 ءاازعش ند وهومممن نة نءحارلا ندواد نبدحم نع ساسلاوب رام نبا كلذ ) ينرخأ ) 2

 نوماملا الا ءافاخلا نم خدم ملو حرطاف سانالءادطا ريثكن اك هنا الا عويطم ىعاش ةيسابعلا ةلودلا ٌْ ١

0 

1 
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 ىدصتس 00 ءلا 2 1 لاقت 75 ةر لطفا 0 42 2 ع ةهام دل 00 م دحاأوب 0

 2 راند لا قطرات 58 لو ع 3 ىلا نول 1 ١ 0 اند 03 ف للعلا مزاح

 مهردلا فلالاب هيلا تدعف ايش هللع ديزتال نأ بحا نكلو هير ىلا ليس "اف ىهم دقام ان لاقو

 تبتكو بايثلاو
 دمدلا لع دا حبلا 8 كار نم ءاحنا سلا ذل

 افاضأر 00 0 ا ل ل 000 (ينرخأ)

 0 ا 000 هعقر تاع 8«

 سالافأ كلل ا داذأ »2# لئاو يفإ ن“ ىلهايو

 سام || يدلم اغرضس. امن *يرقلا ف و> يهج و يف بطق

 سايلاب قش مل "يرادما * ةعاشت هسلاناز مظأو

 ناك وكول ا ككل ضارعأ : رعأ
 رفعج اياب هل تاقف قيررطلا يف مزاح نب دمم تبقا لاق ىلع وبا ينثدح لاق راهع نبا ( ينريذا (

 كوس نا قدحسا وبا وهو ىلع ىفارلاو مويلا دودءام ب لاوس تا نيبو كنيام ل

 يندشنأف : يناحش ونلل بتكي ناكو

 تاذملا كي أ اعرو » هتيتعأف يتع :ءلان عجار

 بتعتسا نيشدصلا نيب # هفرص لعرمهدلايفنأو

 نبالاق لاق باعت ىح ندحأ انثدح الاق اعيح ءاشولا نباو يرابسالا مساقلا ندم ( را (

 رعبا مذو باش ثلا حيدم يف فنار لا اذه ءا رعش ن“ م نوندحلا لاقام يل ينامعالا

 لصتم ءر امو باش *+ا| قف نب لعءبي عمدلا لخف ربص نيحال

 للع هناس>إ ىلع نامز_الو #* هقرافم ىف الويذ نامزلا رح

 لضخ معان ندغهيدرب نيبو # احرم ايصلا لايذأ رح اعرو

 لحر كلاح بون و با.ثلاخرش #3 هر هاهزيو ىئاوغلا ىصلب

 لجرلا اهيا اعيفش با.شلابو * هيثاع دنعتبع بيشلاب كاقك
 لزغلاو ووللا كلن هم نسل س راف ان هلطاب كَ يلوو با.شلا ناب

 ليش للا نوع كو * ىلق كنء نضرعادةفىناوغلااما

 لس و درعالو لاصوالاف ١ هةق وطم تح الام رحمملا كعنرعأ
 ل100 ديف وكم نكف 8 ايميساب قتباصأ 'اننملا تبل
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 لكن ىلدح الا كرك ذ دحام * ارد لترشا دهن[
 لح مر رده فا ليك * هدلار لع اانا فاي

 ينمملا اذه يف لوق, ثيح يبلوالا نع دصقالو ءاسأ اهو ةداخ ءاشولا نبا لاق
 تتكلاو لالطآلالو ناعءالو © ةنافو نامدت تانلا 3

 بضقلا ةيدئطاو رمسلا انتالو * سلغ يف ماح اللو حيرصللو

 برطلاو تاذالو ىعادنالو * ىنقرطي ناك دقيذلالاخالو

 قرد مدلا ل كدم تنشأ * ارإ> هل ىدقف عديل اءحاصاب

 يركل ىو ارنا كلامو « تراس
 لءجوهبثي مف ديمح ىنب ضعبحدم ىلهابلا مزاح نب دم ناك لاق ىزنءلا نع رامح نبا ( يف ريخأ )
 هلوق هنم اعينش اريثك ءاحغ ءاحرف كلذ هغلب و ”ىثلا دعب'ىشلا هيف بيعيف هرعش ششي

 ءاقالا كتلخ نود كالخو « ماركتاو مراكللا كا ودع
 * روزدنع ناك نش كسشو

 ماعطلا ريضح اذا همشحتل * مارتحاالب سيئلخلا ىلعرم

 مالملا هب نوكيام كرف * ىللاعملا م.طا تناكام اذا

 مالسلاو ةيحتلا كيناخو * اثيغ هللا كاقسالو تحبق

 هيف لاقو هيلع لاملا درو لعش 0 56 هلاشو هيلا رذتعاو لاع ديمح نبا هيلا ثعبف لاق

 مادنلا باكلارئاز يةعو

 اي

 بولا كياونا وشنحو د تر كرارسأ 0

 تبيصخلا عساولا كلحرو *« داز لضف فيضلا عنمو

 2 ًِ 2 - 2 5 بيصت ىلعلا يف هل سيل # اليخ اعئام اعماح اي .*

 بوبغلا ةدللشع ن*ه«و داك د ىل_ُثم كاهشلا 0 رلأ انا

 بودي يي ذب ند هيد وب ن نذل هل> ىدنرا ال

 2 بيبط اطام ةيماد 2 مواك يل 4. دج نينو

 بيرق انيعشالو كنم * ايادطا عضوم يف تنكا ام

 ع ايان ةم نع كئراكلل تشد طا

 بيصم نسم ىل ليقو *
 بتيط هلك ا يرا الو # ىدنع مكيلا لام كلام

 * 2 برطخلا غلبيام غابي *

 ي رعش كيف مدلاب راسو

 +..لب زوم نم كيسح

 ثعب لاق يئاسسشلا نيسان ب ىلع ينادح لاق هيو رهه نا مساقلا ندم قدح لاق ىنع ( ينثدح )

 لاملا يف ناخف ةارششلا نم موق برو لام ةياب ءيماو هب>ويف ديمح نب دمم لهس نب نسحلا

 لهابلا مزاح نب دمحم هيف لاقف برأ نم برهو 1

 دل اقضم“ هردانغمف # ناقل ا

 ع ىلا ياغالي ا
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 بلحاو تاببلا هيلرتا# + هعط يف .نيلام لواحو
 بروما هزرحاف صاخحو »*# هل طابا هنع نذل 9

 نرخالا رداغلاو بيغ ل 2 ىلع أيضم ناكو

 2 رعتلا َت رم ديم ل انأ

 بذكي باخ :ينملا ضءبو * نوكي الام كسفن كتتنمو

 تبعت الو ىو يقض نإ 2 ىلع يمس 1 امو

 تعا تاف دقو اداشر 2 الدقم ىغبلا تدحصاف ْ

 لهس نب نسما ههحو ثيح ىلا هف صخشامل هيف لاقو لاق |

 تاكدلا تاردالا ترفع دس تاكرلا كب :تلقتحا اذا '

 تلا ربملاو قسلا كل 2 ير لرو اءارم كاز

 باتكلا غلببال كيحو * باإىجيربالث يحي 0#
 باذعلا كافور عم نودو 2 ناش كفو رعم لسقف

 بزاكلا» الاثنا فامت .* قاوالا كقالذنا ريخو
 ىلهابلامزاح نب 20 مك نب ى لاقلاق يبا ينادح لاق 0 نب هللا كي.ع نإ دمها ( ينادح 0

 لوشاشناف ليطتال كنا الإ كرعش سنام |

 باوصلاب يماعو ينءملاىا 3 ىدضق رمغلا لدط انا كابا 'ْ

 باول انملوضفااهبتفذح# سرق رصتخم يزاحناو

 باذع ظافلا ةفقثم * اسمحو ةعبرا نهسراف

 تايشلا حابانصلا ن امو اك راع لل اد ام دااوح
 باقرلا ُق مئاما قاوطاك د ام وق نم تسود ندهو

 باكرلا عم ةاورلا اهتداهت * تارفاسم تلا اذإ نهو
 3 ظ لدحر زاوهالاب ناك لاق ىلفونلا ناماس نب دا نإ ىلع انثدح لاق ياهملارمكأ نب بيي> ( يدع أ

 78 ا امو هيلع لخدف مزاح ند هددصقف بدالا لهاو ءارعشلادصةمناكوراتتلا نم برود يناب فرعلا

 . : ماكشي بيؤذ و رعشلا يناعم نم ”يد قنوعاطل مهةداصوه سفن هف رع موةنر ةئرهودذب بايثهيلعو

 1 ْ هيلع درفهإه> حامرطلا رعش نمتبب نعاموب هياعلخد دقو مزاح نبدمحم هلاسف كلدب ىلعلاب امي

 ' قف و كسفنن تدصا ذاق هلليقج رخاحاف ايضغم هساح نعبثوف هاردزاوهلرةصتسملاك الاح اباوح

 ! مهاغ اواناسل سانلا ثيخا يلهابلا م زاحن دهم ل يق كاذزنمو لاقتضرعت نع ىردنارشلا : ند اهلع

 ١ الو ادفر هل لش ال هنا فاحو هلاقاف هلاقتساو هفرعب ' هنا هل فاخ هقل قد ايفاح هيلا يثوف

 اقرتفا نأ كعل هيلا داو اديأ كلذ 0 ءووسا ل

 باود ريغ لاقو ىلع يرزو # يباو> ريغ ىلع درو اطخا
 بانرملا هنظل عر مف هع يندازف كاذا يع ةتنكسو



 كس ةنيوفتحم  ةقنب 38 .

 يي ييبيييييبيبيببيييببسب بيبي يبي ل سس يسم سس سس صبا

3 

 7001 ل حي ل

 يبان ةيلع تلمتشا اما وذ 1 #

 *  باقعو ةييصمل 0-- 0 لع 4 0 ةفع نم

 باتقالا ٌححافص نم ادوع * ينادحو لعين>نامزلا اذإو

 هرم يلا *

0 

3 

 لاحم أرذق

 كاد ممن نادك ملاع كنريخيبلا ت تلاص يلو

 هتياح لزم ىبا اذإو #

 الر لا ما

 اع شم فاو يشل * ةاث بع تجر هنأ

 بائب مير لا لع ميركل سي

 لوهرسش نب قجسا وان رطقلا دوعسم 0 0 1 م لق رعصت تام 3 ) قر /

 تائذو بلاغ

 يناصأن 6 ك2 رقتفا اذاف

 رقأ امل هتلقأف *# »# هسذدب

 مهردفلأب هيلا ثعبف 4ع عطشاو د بضغف اع اع هدرز 8 ةحاح هل ف 7 || 0 كا 80 ادندص

 ةوسك نم صاظب ىلع يضقو

 بتكو اهد رف ءاضرتو' ظ

 باقلا لوحشلادهيف راع »# 1 قرطبم 0 عسل

 تدل كننعأ اذعرو #* 45 1 -عأو ىتعلاب 2 و

 سس ناحل لكم #* هنأ ىلع 0 يفو 0

 565 هك امو ينع #2 ى<» نامزل انعرو ايقس

 5 الراو ةلضرعأ)ف مف * لئوموذ كنميفءاحدق

 تدصلا 2 هننتعدوا »# يذلادع كنمالامىذخا

 بذعانرسممالا ط>عسلاو #3 اراد دونا ن١ تأ

 راو |ىرسع را #3 اق ينغأو سابلا ىزعأ

 بهدم امقوف 8 ىقممو نإ : مدسم ينغل| يف ي دنع نوراق

 دسانب لياخلا انثدح الاق هل ظفللاوقارولا نيسحلا نب ىسيعو يديزيلا ناسا نب ني (اندك

 مزاح نب دمحم هيلع تق راف ام ع لاق ىو دج ادع لاف ىحي نب داح انثدح لاق يناحش وألا

 اقف رينان لا عيب الا تاذالا نم ' 2 3

 0 ءرااروجتلاو ع 0 محملا لاق تاذالا ن

 رين أ تلا 6 ف كل ى دلال ع تايد هلت

 !يواقلو يق قرس ىر وس اذه لو" وىنوداخ

 ىدقنأ مث اندر اهظغاو ينءتشنو ع

 رمح أرامح لصو نإ راح ةَرَح لص

 يراد تعب > ىلإ اداز# امن كظحم دخو

 / نيد انثدحلاق فافخلا ىلع نب نسحلا ( ينربخا ) قمحأ اي رانلا يلإ لاق كحيو نبأ ىلا تلف لاك
 5 1 كيمم يأ ن ١ دمحا نب

 ٌ هنأ هغابو هيدا اياّمع هساعبو مرن هيلا

 ١ قحسأ ناك لاق يربلا 5 نإ نسحلا ينأد> لاق هيوروبد نإ مساقلا

 8 ةدم هرشاعلو هوعدب ىلهايلا مزاح نإ ديحع؟
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 هيلا تكف بضغ

 بغا كنعالها سنالاعضوميف * اللخ يآر دويف كريزتسم ام
 بدالاةمرح ينم ظفحمو يردق * ىلفرءتو اق ىليح وتتنكدق
 ببسالو مرج الب كنم ناك ام * ينمشخافيرخالا ىلإ تفرحنامن

 باطلايفترذعانادعإ ى> اح يف * ةحماسم يدنع يذلاىندا ناو

 تعالت سدل 0 ليج رذع # ةدحاو نيت نم يدنف رتخاف

 ل 5 دق مدح نا

 "لاف لاق نوره نب نوميم ىثدح لاق ةنصحمب فورملا يرانالا سئوت نب دم ( ىثذح )

 | ةيفسلا ف تلق تنك دق كا لين ُق نسحلا دمج ىبأ ركسع يف ةجاح ىل تح رعيلهادلا 0 نبأ

 ناك لحر هل لاقف ًائيش هيف تاقاملاقف ىنفرعف هل تبستلا ماس نب ديعس نب دم ىلع تاخد املف
 وق هدمت افدتك شتا نإ ينلاسف ةئيف_سلايف وهو اتايبا لاق دق يلب ىجم

 مرك يت فب لفك و تاقف * ايركى فتح دم ول اولاقو

 ماعنم برخغاب كيسحو #* اماعنيس+ ذم سانلا توب

 ميج الو دوعي دحاالو # ريخ مويل دعا دعا 4

 مئالج 0 هنم فثك اف *# اري> نظاوقفلا ىنحعو

 ميدا نم اذف نيوبا ينب * اوخحاف اضعب مهضعب لقي

 ميطخلاو مزمز, مهفاوط *لهسنينسحلاب سانلا فاطف

 مظكلالجرلاةبركف دكيو# الزج ىطعي ديس اولاقو

 مقسلا نمي ربلا يتوب ا يرءشموقلامذب يضمتاقف

 ماحلا ةئياعم نم ىنشاب * ينونظ هجرت ربخ امو

 مقملا لج رلا ةيهاب تعحر * اًمحهنع رشثتنام كيب ناف

 ماح ل جر نءكشلالازو

 . ميركلاوخ اميركلا نكلو * هيلع ىنفطمت لامالا امو :
 هبطاخ نازاحامل كريظن ناكوا هللاو ريمالا يتاث رعشلا اذه لثمب ىل لاق رعشلا اذه هيدشنا املف لاق

 كلا فلكم هيب احدم ا يكل و دعب 00 م ا تاق كالدكف تتح تلقف اذه نفك ظ

 تن

 ني

 مهلا نكرعالا قح ناو 31 تار روماللو تحف

# 

 ئإ يرتدهح كاذ ريغ كي.ناو

*« 

/ 

 رم انهيحتافريخالا تتبلا ةدو> نم هيحنو ىريك 0 ندحلا ا م كم ينازلاو لعففاف ظ

 ائمئقدق لاقو ىزفعنإ 0 هتيفعتساف درعشلا اذه دشقنا نا 1 او هيلا تلعد ا مك ريغ هيلا ىلاخ داب ظ

 .لاقو كدءضف هايأ هندشناف ةلقحا ةافاكملام كانيضراو تممذ نم ةلحيف انا>دس مل اذا ردقلا اذهب كنم

 مهيهو دقو تأقف مهلع قباو طقغلا اذه نه ن الا كيسح ءاحولاب مههعل سانالو كلام كحنو

 يناصو مث املع باثاو اهليقف ةيده هيلا تيدها نم ةيلاطعم ءافولاب كبلاطأ انأو تليق دق لاق ريمالل
ْ 
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 ه«دعناو كلاذف تاقف ينايكو لرساب ظ

 باوثلا نم ليزا ينضومف * لهسن نسحلل موقلا تبهو

 باوثل برقا دصقلا ناف * المح لقو ءاحبلا عد لاقو

 #  بارتلا مطقنع مهيلف د مم كيلا تكرب هل تلقف

 باذعلا موس مهما ىلع #  لهس نب نسحلا ةمعن الولو

 #  باتّءلاو ءاحطا هيشي * هئم ءارعشلا بحعي رعشب

 د يدا ةدراكم دكا

 بادلا "نم نبا ميلورك + ,اموت تولخا راح كرا
 بالكلا هابشا موقلا تيار * ينا ريغ ابالك اوذسم امو

 ىلع تيعفط ةيغب هذه تلقف دعب كنماو ف امو م أدم تادتبا ةعاسلا كحنو لاقو :كحضف لاق

 مساقلا نب دمم انثدح لاقفافخلا ىلع نب نسسملا ( ينربخأ ) ريمالا هللا قتبأام منع فاكانأو يبق
 لوط ىلع قيدص ىلهابلا مزاح نبا دهءحل ناك لاق ينادشلا نسحلا نب ىلع ينثدح لاق هيورهم نبا

 مزاح نب دمحم كلذ يف لاقف هل ريغتو ادمحم افحف هردقالعو ناطاسلانم ةنمص لانق مايالا |

 لاخلا نم ةكواملا اف وو © ىلاعتلا ىلإ ولا زكو

 ناحرل ةدودلا نعوم نان كلتا 0
 للص: ود[ كاذ تاقناف: 8# ودط و تدأ اذ: ناك أ

 لاقثلا7 نادم كد تاكد نندو كتي ف

 ىلام عبري .تلق .نيرم * ألا نم ظسو قنا

 ىلإ كنور يختل كقعأ كتكتاذ لو

 مزاح نب دم ناك لاق قىاسشلا ىلع نا نا :”دخ لاق هيورهم نب ىنثدح لاق لا ) ينثدح )

 »# بائذلا 0 >او

 هعم 0 كشاو ةنداع يدبملا نب مهاربا ىلع اموب لذ دف ذيينلا برش كرتو كن دق ىلهايلا

 0 ًاشنأو يبأف تارك 3 جحا هلأف تارحشلل اوساج مث 3 ماعطلا رضح الل

 رح لهحلل بن .ثلاو # 0 00 دع

 سلم كر اعل ا * لهحو بسبشثو نس

 #* بطر يدوع مايأ *# الهف مامألا ناااب

 تبدع ىكلا نيمو ليل قا بيشو

 بضع ىؤئيس لصلو #* بايص يماهس ذاو

 بزقو' :ثندحج قم'»# قاؤوشلا كافش داو

 + رح :ام.يل لاَيستلا ىف قار ل نأ
 نبل بيشلا او »* يم لهذا د

 1 تاع موق #2 يىن4 نيكل 7



 1 اج ل يي رلا
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 يا سام ف انا نرخأ تل

 يناحشونالا دعو لاق يرتبلا يبأ كب نس 0 ىنادح لاق 4 دو رود نا 00 لاق .نسحلا ) ينادح (

 هيلا بتكف هلطم ىلع ماقأف هاضتقاو كاذب مق رف هيناعو هلطم ماد لا اج زاك نادم

 بالطلاو ددرتلا يب لاطو #* باتعلا يف لواطت رسب ابا

 تاطخلا ا هب مالا نب 0 راذعالا ند كارا و

 بالا_شنا هدا 9 عر لع احيشكت راوطق ةحاح كاتلاع

 باءصلا اها 1 ثمر 0 11 0 م ةدلا يتمسو

 ا تحملاكلاذه يفو #* راثب .ىيلطت 0 كناح
 باوثا ت>و دقو روذعش * تعأ و تاغ يتجاح كتناف

 0 000 سدضو "لاو د يلارغ || تاشاهقو كنب ناو

 موكلم رم كناو# # و رع 3 , امكلل لم ,3قني> كتو>ر

 ا هلوانت نم ب ا #* ادعو كاذ نم ىل تاحك دقف

 تانكلا اميل هلو « كش ريغ 3 ل

 )000 ادق لاق يرسلا ىلا نب نيحلا يمدح لاق هيوروم نبا ينخدح لاق نسلا ( ينربخأ )
 لاق وهن ءاف كاواثش ةهطعل مو 0 لاطأو دق رس اوال 50 ١ 6 مهد دلو ضع مزاح

 تاسدال كد 5 5 | لعأت ع نا ا ديالا

 تلا نع تعرف كرا 2 وح ليش كارلال ا

 بايالا ردو ا كن 1 4 مضوو ع ند كاع امو

 َ بارتلا عطقنم دنع كري>و #* ءان ريغ كشدص نع ذك رشف

 تايكللا كتاجا نم لح هذاك تياف :اوئازإ كذشنا
 ائملعام ةريشملا 0 لاف بارتغاىحال اضاع وحلا

 ا دعلا مر 06 دقق

3# 

 د

 بانا يصخ عساو كلحرو * ضار ريغ كفيض كن علح ربا

 بابللا يف مراكملا دض نمو #*

 نحل كاد ةحاح ىل امو 4#

 |0010 ةييضاغ دقو اموي لكوتلا دنعانك لاقي جأهملا ني نب ديزي ينثدح لاق ي 2 ىنادح)

 باوصال كادسبف نع كدرا

 تاقف ىذرت تح اط عضخأ نأ قجحاحو ىلع ةحيبق بضغ ينمميفارعش كم 0-2 نملاقف انيلا

 لودي ثيح نيئمؤملا راها لهاا نا ن دم ا دقل هل

 بتل ن نسووط ى او يفو كيلا #* ةرو رض حفص كأن ءىهمغربت دءفد

 بلا ةلاعم ع 00 0 قعر انا ا ذامو تءضخ

 بعص 05 ينسم لاذ # عزانم كيلا رقف ىفلاز | مو

 000 اعيمح يلقو * نم يلون ريما هللا ىلا



 )ؤه؟١(

 ا فل اب ىلرخأ و هيف ين نإ ا ىتايحو تاسع لاق يطسولاب لمر ةيروينطلاةديرعل ءانغلا

 || رفاس لاق كمربلا دلاخ نب يلع انثدح لاق هيورهه نبا ينثدح لاق ىلع نب: ندا ( ينئدح) را

 مهوجحيي لاقف لَن هيلع هل اريعب هيلع اواسف ريك يتب نم موق ر 0 6-0 مزاح نب دمحم

 دوزمو هدازدتع الخيو امّولو * انقلا تلتحم ثيح .انيحا ريك

 ١: راذ_>الا كىدع الو * ةلعربيغنمفايضالا ىرق عنمو

 ارطاذاسي رغلا راها ىلع ايغبو

 دوع

 درقملا ككمازلا نحو ىلا

 دب نع ميضلا ١ اال نم نوطعتو

 يدئعاو رو اناحا كاذ ىلع

 امحاص لذلاب نوضرت " مكنا يلع

 انثاو وفعنل انا يلاو امأ

 دعوتلابالق دصلاب ىغولا ىشغاو ةلذ ريغ ن نم محلا يدعلا دكت

 ددوسو زهد يوصقلا ةياغلا يح * ىلا يف ناليع نب سيق نالاناو

 3 ارق ةفرلات 1 كا

 ديس نامزلا فرص انناف او
 دحوم لك نع رونق نيصلابو

 ديس ١ يفاوت وأ ا 5

 دصرع :اياتلا  ىكلو د انيلست# ىذا دوو ط0
 ْ دهر الا ناتنالا دشري الو *« اهدشرل .اريغ يدوب ناهللا فا

 ْ نيزاوهالا نم ناك تلا دلو نم لجرو مساقلا نب د#م ينثدح لاقىلع نإ نسا هنحا]

* 

* 

2 

#2« 

2« 

 ممل لاصالا نيطو سارع «# ةيرحن لشا ع ا
3 

”2# 

# 

 نف
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 هاا هيلع مدارعللا مزاح كا دمحْناو نومأملا ما انأ 0 اوخالا رو ع كو د.ماح ب د#نأ

 ١ هب هلي ةكاام داو هباتكب 'ي 2 ريع سو ةطنح 000 ل تكو هيلا نسحأو هلصوق 4حدمو

 ١ نكد 000 0 دم 0 6 31 ص 3 ريعشأاو اع ا عرزت نيقاهدلا ن 00 أسما كا كان 0-9 جوزو

 هوم لاق ٠ اداؤ جارلاب هيلا طو مزاح 0 دم هلغب لك وفرتسأب جا !ارذلا ةفوكلا عا

 داص# لدم هياع يفواو د انعرز كا اكلك ير

 دارحو ايد ند ائيلع ا د ةعاج فياح قر ائيلب

 داش هو هل مأغراب و د هنود تدكاَي ا يا

 دانسنفو 0 ط4ا روطو #2 ةظاغو لع حاخلاب | روطف

 داوس 1 نع 4 :احرل »# كماح نأ ىنعاسايعلاوب الواو

 دانم نيملاعا ىف مكل يناب * اوءلمتو كراج نعيذالاوفكف

 | د.*جارخ لفتلاو 5 1 ىاضمع هل لاقو ةيحانلا نع هف رمد هاماع ىلا دماح نب د2 ثغش

 ا ع ع

 ا هل وق ىنءت ىلهايلا 2 وب اهللا امقاك مدع اش بدشلا صو 2 مزاح ن دمحب يلهاب ايلا اذه لاق لوش

 لحرلا اع اها اعيفش كايف ثلاو »* ةيناغ دنع اذ نيشلاب كاقك

 يح اما لا مع (ىن كح ) 4.م 0 لد مد لا نم ددح ال تءمسام ىلهأ ااهل لاقف تسع مابأ لام

! 
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 برش نأ ىلأ هاعدق ريما وهو ةدسز نب لوم ىلع مزاح ن' دمي لذد لاق يلاينثدح لاق مهن نا

 لاقو عئتماف 4وم

 ب ر> لهدا ترشلاو »2# وديا نا دعت أ

 بعص كددعل 1-9 #* ل_حهد>و بيشو نس

 ١ بطر يدوع مايا #* اليف مامألا نبي

 د لحب 8 3 بيشو

 يف نونا" ءافش ذاو 0

 تدع: نا هو

 برشوا ثدادح يتم - 1

 اويحااامب ىل داء ين ىئار»:نيح انآلا

 ندحرا هك 2 دع اك كرف تلا
 هلادووةديبز نب دم هاطعاف لاق

 م7 هيسلو راصقلا نا را جو

 هلق نييرو.نطلا بات ادكيف ةظدحح و 0 لعن ناماس راخادرب نب لففاوا هب ينربخأ امقهمسأ

 هلوق هق نا اهكياقو هتعنصحدمو هقالخأوهسفن يف

 الرجا حالا ين ركذأف »* يحدلا 0 ف حال قرب !تقرأ

 ًاضيادن 8 0 مو قلطم 0 هرب مح اذهو لاق

 ى<٠ رع بدال حفصل و 8 امصلا دهع 5 “ع ا

 4هب هياثام تيط ن هو هيف ذعر ةخازدو اراصقدسبأ عمذاك هنأ ر 4 واح قاطم لمر فيف مدح وهو

 ديد ريم رطاق له مالغ 4ءمو <. لعا نم هيأ 5ع وم اعز هب هي ءاع ردابو ةظوح

 برشيو تا ريماوإ ا 0 5 اب يتوم لقى 3 :اينار أىذلا هد الات او 4ةطوءسمةحوب ذم ه>-ضاو>حو

 ليعمسأ َنأَو ولدو لح و اذ امنا نانأ ) هبا ريح صضعلا ن 3 ثدحو ( تازيمر طاقلا ل ذس

 نالها اراد لاةدكلا ليج هاو ريئاند ةناللش اهعايشدب دب نك ت6 د م هليهو 1 !1نا

 هيلع هناو>إ وعدنف ناطاسأا راديف هندي نيد عضوبإم ذيكلللايف لمح و هلك أف نإ >و زيخهيف هلو

 1 الاثم دول قالخالا هله نوهدعم ًالامديف لوش لك اقدار 1 ولودهيف ةدياقالا ع لدحرلاب 1 نمرتك 0

 ةرذلا هدو . افع هان رشاعو 3 .ةلدقو ايس هه ركذ حبش امم هن 5 م

 ممم ته ف نا || ةرض# و كولم ا رودؤ مهدهاشنو نكد رود :طاا ْق ةعامج عم م م ؟ لاق

 نه ل-ّحرلات 50 تاق هبر عت كلا ةي رد( يت سرر اعلا ناو قادالاو * ورو رس يلسا

 1 7 توصلا ةحش ةب ه4هشعم تناكوهنالوم ينابريلا 6 106-5 1 .ثناكو ىروللا الا فرعلا تاب كلا

 ! هناةا لع تردق نافى عا اوهو ةل>دوف راح نا هاا هريصمةماللع تق راصقلانبا قشعأ قواك وعام هلا

 ١ لاق لهر فف> ىنغل وهو ةروقد ةلدليف انيزاي 5 دق وهز < ناو يد الا واع || 4. لو

 هدب ىرسإيف ضو # اهدي ىنع ىفانأ
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 , نك نوي يلج يي دس ةلعتا خجلا اينأاذ

 هولا

 - 4 ا روخ هف 8# ءامذقل اذه نأ" ظ

 تحاصنأ اهسفن تكلام ف ايحالوم يديني ب ةفقأو ىس تناكو# هيبأي لب ويلرو# هدر 00 يف ىنغيو

 اي ملا لودولاىلع ردشإال هنأ ءو فرضنا و الطر برشو لعفندعاو لضفتف لجرأي هلل و تنيك

 .هئانغ نم: نسحاطق تمد ىارك ة[الفدلف -نماهمضوا ا[ قفلعت رار اع ا

 ير
 اقل كماع ىف ترجو + مايدألا كدلت دحر كب
 مالس دري الو ىنثيف ىف « وكلاوخا ءاكملا كلعال مول

 ىكملا نبا دمحا نع رصنيلاب ليقث ينا' ينيطقيلا دعيملل ءانغلاو رعشلا اذه لئاق ىلإ عقب '

 5 4 اذه كيعم رابخأ --- :

 دقو نيطش نب ىلع دلو ضع ةاردشا ةنذدملا ىدلوت « نم ع ا د امالغ ينيطقيلا كيعم ناك

 تقولا كلذيف قا رعلاب نين ءملا ةيلع نم 0 ةعامج نمو ا 1 نه ةعامج نم ءان 1 نو دش

 الالف نو اننحا مدخالو عومسملا ب دلك امن نك لو امهئقبطو عماج نباو قصصا ل

 انثدح لاق 4 نة نَ حلاو 20 يود ( 2 ! عال 0 ا ناكو همايأ يف تاو ديشولا

 ظ ىلع ىلوم ينغملاريغصلا ديعم ين ”دح لاق ىعازألا كلام ن.هللا دبع دم ين' دح لاق داءس يأ نبللا دع

 ا يباب اذا ىلزنم يف م تاذ انأ انيق 30 م ذتلا يمارتلا ىلا اهطت نك ١ نيطش نبا

 ىلع ل> دفهل تنذاف: كن لعن دات ةءورالا قاطو جو بام ا لاةفىلإ عجر مثيعالغ ع قدي

 مةسلا ران 5 هيلع فندل>ر نم هنم ايز لمح الواو فاتن[ الو هنم اهحو قدح 50 باش

 جرخاف يهام تلق ةحاح ىل ناو اليس هيلا ا الف ةدم ذنم كاقل ا نإ ىل كاف لل

 أ امهتاه تلقفدب ينينغتانحلاءهنلق نيتي يف عنصتو اهلبقتنأ كالأسأ لاق مث يدي نيب اهعضوف راند ايل
 - لاقو اهدشناف

 ا تلوم
 نزلا ةعول يبمدب نّئفطتل * يندب ىلع يناحلا ىفرطاي هللاو

 ىنفك ىف تجردا ولو هارا الف>* ينكس اوبححيّتح نحوي الوا
 ظ هابإ هتينغ من 0 ايف بح ف ىلع-ولا يرحم يف قاطم ل ء لبق“ ىرطتلا ديعمل هيف ءاننغلا

 ظ نا ىثحا تلقو هسش يف هللا هيدشانف كتيدف دعا لاقف قافا مب تام دق هتانط ىق> هيلع ىمغاف

| 
 هبال نإ امعضوو هيلع ا :ادلا تثتددر قافا امل 0 دق هش 5 ترن قس د

 أ نأ بحأ 1 درأ امثارظن تغابو كتتحاح تدضق دقف يع 00 و رم تح اذهات تاقو

 تالا ىلعالا اهفامضأ رشم الو هللاوال ت تاقف رب "انك 5 ىلةحاخأل م هأي لاذ كمد ف كرشأ

 أ ذيتلا ن ا 0 أ ةئاثلاو يعامطن ع يدع مقننأ انا نهامولاق طئارش

 ريع يلا ب نامل ا



 , دعانا ”يرار رس <10 لا

 (أ58)

 وهو 0 0-0 2 يف هريغ 0 هتنعو 5ك ترش ديالا توعد 2 0 هنأ هأ 4م تاع ماعطل | /

 ا طاف ىدعالبو 9 جيشن دشا جشديو ء ءاكب ل 8 لمدعف هم :ةفهللأ هكرزعأ طرمشلا لاق 5 3و 0-0

 اة م رارص هنوض هيلع تررك هبلق ن م دشدق ذيل تار هقحاب ناك امع يدق هبام نر ا

 يف قيقعلا هلع دقو اهرهاظ ىف اهزئنم تدار > ةئيدملا نع ن كر ا مخ ىنادح :

 ترصاإوانم ة هردع> هي اذ رخام لثا ن > رخل دق تا 5 أن رمصتف قاتحتاو يلأرق ند 7 "ا

 0 اطاف امهظحال ن : سفننالا اءهفر طرت اام عل رظنب علا ةلط دق بريذفقاهم | ا نوف |

 ! يىلزع ىلإ كب تدحفؤهلا 1 اًئيطن احرح > يأقب تق دقواق صلو ْن ةرصناو سان || قرش َئىد - ناطأو م

 ا || ا .> اودلالوا /دأإت 0 سلوق ةعلاىلا نعل نهتد> 0 دقو ا

 تمقسو رئأالونيمب اه سحأ م 0 احرمهضا صضرالان فاقاوداو ةنيدملاق رط ف ا اعد مْ 3

 ّ ريناندلا تدل دب رام ليغ لاف كاتصقب ينادح 0 هئلاملاو كبام نكسيو كيلق كش :

 ظ ا م ا امف يعسلاو اهلاح يل تندشو َىلاَخ ىف 0 سأف يركظت تاخدورلهأ ى 30

 قرقعلا اذهوراملا كنعدعس سلو 1 0 7 :ن يو عييبرلا مي هده كلم ءاعسأ ال تلاقف يتدتب ا

 1 اهتسوم فرعا ىجابسبلا اهتيأزو ناعفاذفنئجيس ةوسنلااف كمهج دو ذئنيح جرختف |
 : 7 000 0 هل كب ودب تفئاوو "كلذ لاتنام طا يفت ناكفا ور فكل مسار ان ركل ا

 . انساحف هيلا يناوذإ عم تدحرخو ساناا َ و يداولالاسأف و كلذ بقع ا يدش تعجارتو ا

 ! نهنمو انمةرحح تساجف يرثظ يلا تاكول ناك ريدرفك الا ة ةوسنلا وانك اه هتسلوالا انشاحم |

 لاق ثرح لئافلا نحذف تاقف ىناوخإ لعدلفاو ؛

 .ابودنو هب ارح 3 نقو © تنماو اقلاع مهسإ يتامر

 ٠ "لوقب دح هب احأ 2 ءنسحأو لئاقلاهللاو 0000 ااتذ اماححاوص ىلع تاقافأإ .

 اميرق ماقسلا ىئثي احرف يرن * انلعل اريصف وكشنأ دز ام لعمل ات ْ

 أ سانلا قرغت مث تدار 6 كفرعو اهاناو يحس اه ٠ رك نأ ٠ ارح بارا نفك سف

 فاطاتن كزت ا املا انيضهو يدب تذخاف ىلا تراذواها زنم تفرع قد ىرثظامءعرتو انفرصتاو |[

 / امبو ينيبام 000 .ديحو قيدح عاشو ةيقارصو ةتااخ لاح ىلعان روادنو انيقالق اه ءأأت تاصويت> |

 ينانامتدشل ىلا ىلا توكشو هياع ردقا الف اهئاقا يف دهج تاو افاهوبا اهب اع د اها ام>ش |

 أ نأ لقاذم أ ادب داك وا لاقف اهوبطت يأ ىلا نعأ هج. :و نأ ئذق يلا تطمح هتأسو ىلاخ |

 درت امف سانا لوققةحال ن 0 0 |[ قدك ندا اع ةّتفعدال اهرهشيو اهدءذش

 ردع عاش تراصو يف ريذعف 0 اتلاف كيحم لاق يش نءو أمه نما ىلع تفرصناذ اهابأ 7

 حجج وس حج بس

 , انرط هيلع ب رطف يتفلا رعشيف ىتودهتينغ توص لوأ ناكفهتبأف برع هلل ىو نت نفع ساح :

 ْ ' هداعتسا وهّنق ا رضحاف يت ةةلاراضحابرمأف 5 هتندحت وهاق 2 ردح تو هدا اذبانإ كخولاقو ادب ا ْ

 ادغوح- ا ىد انتل ا تباطتاهانإ كجوزأ ع > يّتءذ ُُق يش لاه. اع 1 انبحأ ْش

 0 توصلا 4 :خأ نآبسحتأو ان رمض> اف أعيح او 4 «بدعف ثا د | ةيايحما دم .ثرلا لَو ةء>



 مد

| 
 تفل 1 ع ع ا تيد رع من ها دعك اي نأ نع الا يطا يل ا لا ا يل ل ا ا ا يي

 | لجرلا ساخحشإب زاجحلا لماع ىلا بات كلاب هتقو نم هاف فلا هر د ع هيلع ب رس و هّدئدف

 هنلا هلاصياب دع .شرلا صحا ا > قلر املا ة ةفاسم الا 7 1 هن ريض> ل هلهأ ع محو هتتباو.

 هللا لمحو اهايإ ه> وزو هباحاف ءلمأ ف هال نا ىفال ةيراخلا هلا 0 لصواف

 0 رايد فلاب فلل 0 055 0 ايد ا اهزاه1ل ر 0 فاأ د.شرلا

 3 نب رفعح ءامذن ةل+ يف كلذ دعب ىتدملا ناكو رائيد فلا

 0 ا
 همربغمو ةرم ةبلاس * ةمدنلاةمامسملا كشفت له

 ةياطامكتالا نا[ كرمك يل كن
 ياشهلا نع يطسواا 5 كا 5 ا ينأ نبال عشلا

 مد هبسنو دئاوزلا يلأ نبا رابخا هيو

 رصأ نب ةيصع نب ةلذا نب فوع نب لاله نب بوبا نب ديمم نب ديزي نب يحب نب ناماس هسا
 يرضخم نم لق٠ ىعاش اضيا دئاوزلا ىلا نبا هل لاقيو روصتم نب نزاوه نب ركب نب دعس ن

 بو هيلع هللا ىلذ هللا لودر دسم يف ناثلا مو ناكو 9

 ىعمصألا نعهلاحر ضع, نع ةمْْح 9 نباان”دحلاق عكو نب فاذ ني دمم كلذب(ينريحا :١

 لعمان مهارب ١ نب دمحا ىنريخا لاق يجاطلا هللا دبع نب ةحاط ىنثدح لاق عبو ىنربخاو

 لختنلا يف يهو اهلا فات ناكو نيد.هصلا ةالوم ءادوس ةيراح قثعتي دئاوزاا ىبا نبا ناك لاق .

 لاق ذاذحلا سس ملف رجا ْ

 ني مل ذاذحلا نا تيلف « ةز>ا>ذاذ> ي.اجيجح

 0 ناك ىضم اهف # ني 0 مب تشو

 0 ١ 0 0 ناكو »* هن رمسأ اك 5 ناك دق

 نرطاو رشي رماني سلجم علل انعمجتو لوول ل
 نا( انه انوه ّق ا »* الو ثيدقلاو ووللا ائرحعملا

 ينرت ملو اهدعب اه مل اقيكشسرااتل د

 0 بئاحتااو لبالا اواحر مهنا 0 هرهش ف كافر دب ءارع ثلا نا يجمل دلوع 7 هل لاذ

 ا أهو لاقو لاق هربغ هل>را 0 ََك تاكا هللاو ة> الإ تقام اقف و (جح تاحر كا

 جالا كاذ :نيسوصلا عر .ظتااوقحاا تالا كلو
 محعلا لاح رضع ن م تع :؟وا# هع ”حورتف ممم ناككو

 هللادبعنب ةدم .ءوبأ ناك لاقذنع ٠ نعراكب نب ريبزاا نبهللا دنعنب ةحاط ىنثدح - لاقعيكو (ىرشلا]

 )1 0 2 2 7 6 ر | لاقل م هرحومفهنع هدم 500 : دل لك جام دعا < دناو را ىأنإال 00 ١

 هديرع ونبأ كاذل الهأ * نك أ مو ءافصلا عطق
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 هديمحنم قمح |تنالف # القاع كتدحال #١

 3 ىف ل ال اف د ءاتغو ةتدملا» :اك ة سمعا ةد.ح

 ىأنإ لخد لاق هد ىلا ن 6 دامَد كك 5 ىنأ نع يأَر 4 نر الاق عيوو 10 ) ينندح (

 55 0 ةهدنع سانلا نوعمسا نا هلناكو طعطمب بقلب ناكو باطلا ناو 0 نب داوح ىلإ دئاوزلا

 نوت دئاوزإاا ىأ نا

 طعطع يناخدأ رظللا »* ىلرظبل| فن تركو لوقا

 كطبرلا يزتكم الو * رلابحأ الؤ ما ينا
 طبمشلا اهماه طلااخل # يقوبص يشار ترا

 طمشأ هضراوعت تضصو# فرحان 2: كعف سس

 طرضا ملا اهد.سو »* ينراح 0 00

 طعسملاغرشباك امارح * ةفطن يترا>يف غرفا |

 ىبصوملا م فار | 3 قد نه لاق نافه وأ ين , لح لاق قارولا نيسحلا 0 يدلك 0 (

 ؛' اهيضغاو 0 َ> :هدنع اهيل لاطف ةيراصنا ة ل تناك دئاوزلا ىبانبا ناو 0 ىنثدح لاق

 اه ودم لاو

 لامحي الو اقرب يرفظت مل * لامرنيب لوغلاتنأ لمراي

 لاعس ناب ةالعسأ اكءاه وش د عقلس كب تادحول لمراب

 ىلادح كيلع تحط ال و2 »+ ةيطخ لوسرلا كيلطي ءاجام

 لاّمصب هتفهرا دقو اهف * هتفذقو ىدنب» تززو ال

 لاقوتو أ موصلل ثدرب لإ .ةلقيفهتطلوا اكو د

 كاسل كرك ا ردو * راقت ا 0

 لاخدا الو ه:عغ لماحخ #* ةرعقغلاب ليفلا ريا ناكام

 0 مهو حاسم ثب هاتر اهحالسإاولا رف تعط قلو

 ترندقو اط لاقو لاق

 رار دال ند وس ديف نع © زارها زانم كلاس اله
 رايغم محفم فرصو انع *ىونلاف صومه او اوأتنا نبا

 رارمصا ىلع انب ناكف انظ * اهاهاو يل نظو ماقملاهرك

 راخفم ملاع ةلاقم ينع * هذهايىعمسأو كلا> رىدع

 ادا كل دوار اهراكتواتل تاداح دعاس
 رازن نب ةعيبر دعب علاو * اهالكىادلاو فدو سيق



 0 0 ظ

 را قلاعت موب لك يف * ًاسراف دير دانس راف لثم نم

 يراضلارزولاةرتنع لثم 0 مهاثم كم وقل نم دايز ونمو

 ىراولامانسلاوممهرخفلاو# مهموقةب اًوذدعس نم ىحلاو

 راثلاب مهودعن وكردملاو * مهرامذودملانمنومناملاو

 راهما الب امصغيغولاموي * جوتملك تانب نودع انلاو

 رارفلال فعمو ةافعلا ا>و * ومهاداع] قلكف ملسوتو

 راغااوءمسوةادمااتوم#_!ا.ممساحاذاس اكتب اوسيل

 ىلإ دفو دئاوزاا ىلإ نا ناك لاق همن نع راك نيريبزلا انثدح لاق نيسحخلا نب يسع ( قريخا)

 الزان هعمناكو يحن ند ناك غابأ بطاو ةنيدملاىلإ قوشتي لاقف اهمح وتساف ىدهملا م نأ يف داده

 اذايخلا تم نعد 0 ماقمأ 3 تسدد اذام ىحب نبا اي

 اذالم اهم دول ام, حاشا * م 5 دلو ثا ربلاف

 اذاكلالاو رودصلا كحيو“> »+: يدار وطد ولا كد

 اذاذرلاةارصلاو خر كلارتسو# احسلبولا ةبيطهللا ىتسف

 اذان وا ذينال ابراش # اموينيعلا اه ىرت ال ةدلب

 نار اهاضفإ ادع لط < اناوررألا راش درا
 اذ لعىورلا فلاق ارعاش * اوناهواه محلا ل
 اذاذح نه راطأا رخص نكد قاروقلا ناو عاش 5

 لاش زاحلا لها نم نيلحر ىلا لد دق ناكو ىحي نب دمحم ناسغ وبا هل 56 0 1 لاق

 لاقف هركس اف ركساال يرط هنا ع اذس هاقسف نويا وبا رتالاو تاوطا و 000
 ثيل ا ييبحاص باو اوبا ا مه تراكسف 2 يناقس

 ثربخلا قلخلاهتاداع نهو * ا ىف تونأ ا شق

 كنار ايس قدوو تموت ىاظع ف قل نأ املف

 . ثيدحاؤ ةلاقملا هب ءوست 2 1 دف نأ تحالع

 ثيوالا وط مبطيلخ ناف *. مهنتجاو كلبأ ال ميعدفا
 نرددللا ذملا نيتيبلا دعب ءانغلا 0 ٍةلاتايبالا مامتو

 ةمشل اهلثم" سانلا راس قا 2 نيح هللا روصام

 هملع دفزاط ارش ترص د انيق تع ةلالا داب لك
 ةتسلنم 0 ةسباع * اهيشت نيملاعلا نع ىننا

 همنعلاك نانيلا اممءاشح الا ةفطخم نيتلقملا ةناتف

 همربىلاوطعي لازغذ تلق * 22200 ي“ تطاعت اذا
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 هم.شلاةليللايفاهنم برقلاو © 'اهلبق ييطو ان مف برطاب
 كءاقت هدول |كنايشغ تا ترشب يلا ةذالا نم نا

 يان

 كل 0 كاذ ليش 5و وسلا لاش نادوْلا رحمال

 هلك مه نم علا # اف مالكلا الط ادعم ينآ

 0 روزا ا 0 و نأ هللاو كا

 ل كلاي قناع ف ها يذلا لالا اذه
 همقنلاو تاذغلا هيلع لح # 6 05 هع ت

 ه4مد كف نم ليون فيكو نب داةاصحاو يلو تكا :هاب دزعأب

 5 2 ههحر كل 2 ا * 0 2 يش ا وأ :

 06 رفعح سس 1 ينثدح لاق كليهرش ينأ كب هللأ دنع اكن لأي ا يملا رمصلأ 0 تت مدح ) 20 ( ْ

 و أ تحر 2 لاق 5 نإا ع رفعح 3 0 ُي < ينثدح لاق مثاه ُى 2 مق 1

 ا

0 

 ' د خ انبا ريب زلاو تباثو يلفوثلا هللا دبع نب بعصم انممو ٠ ا ظ
 ال51 ديمون لاس دقو قيدعلا لا نيهزتم بأذ يبأ نباو يدسسلا دئاوزلا يأ نباو ريبزلا نبا

 ا روما <وملا ردا تاك درو لاق ةسدملاب ريا ع نع هانلأسف سولح نو تأ ا

 برا 00000 دال را يرو فال لاو اذان نأ نال ايئاسالإ ةفاثث|
 00 | لاقو كلذ لع تف 0 مالو يف ىأرلا نسح ريغ ا ءاع هللضفال ن ابنا[

 | لأب يف عقيف مالسأ كمقر و ةيلهاج كتف رشام هللا وذ بند يبأ 3 ان 1 اما لااعق ايالقنا 5 ع أ ظ تدادزاةكوحأ ناكر ىلفونلابعصم بضغف لاق مهم هللا انلادأف لاط دق فائم دبع ينب نم انيسأ نا أ

 ددغ لازبالو ثورومدلا:فانم دبع ىن ١ صقل ىدحلاو :اياتأ امأو يرجح اه تينع كنادحا | أ

 © 0 لإ ةطلا ىو ةفص نفا ف امهيدحأ اما نيتفلتخم نيتنيط نا مكناو ريبزلا لتق متركذ | لك

 را افرعت يتاا ةيماوعلاةئيطلا ىرخ لاو اهترخيقا اذا اب ناردفتو امترفان اذا | ملاناعزتت ةينسلا ّْ
 , اكمضو نمي هياعالبتالو فر نا علا انفع يب يفز ةيفص نكلو كف ليف نا تش

 كظح 0 زلا هيف اظطو كعدق نم لمن! ما- 0 دقل هللاوف الهم هل الاف ||

 هيلعهللا ىلص يمع نبا الا امكنيد يف نالضفت الو ق#إ الا مدن يف نارخفتام هللاو بعصم لاققف ||

 دئاوزا ينأ نبا لاقف 0 د هد سو :

 6 ادماله> رخفلايف از ا د« تراث نب تح يبا 5506

 مادي نيم ماا مهلضفب نيذلا لضف اركناو

 < را كالا نمد رفا ليد + عوفي ذا قرد مل مكناف

 6 انأاقح ماوعلا نمي ندبلك <16 رثخدق يذلا لضفلااف رعلملو

 مامر نم اعفدن مل الح الف مناع ل ؟نمرغلاماركلاالولذ



 ا م كل 50007

00 

 تت وضص
 عع هلال سيلف انت هفلا دص ية »*

 حجب امام دعاوم * ضخم" لع هلق
 حرج هئاشحا يفو # برغ هنيع يف هل

 وحص) امو هترايز # و>رب يذلا هنعاص

 يطسولاب لق” فيفخو يطسولاب جزه ةيولعل ءانغلاو دسالا ينال رعشلا

 1-3 هيسلو د يبأ ا 2 ظ

 : . هللادب دع ةباس يصذحقلان ع ةنن ليعمسأ نب يسيع نع قارولا نم ىدسع | ان 8 مف هيت ظ

 : يدا ءارعش نهرعشلا طسوتم عوبطم ىعاش وهونابيش ين ند 00 نإفه وبارك ذو لذا

 ينغملا ةيولعل ًاميدص ناكو ءاحبلا ثيح احادم رداونلا حيام ابيط ناكو رونيدلا لها نم ةيسا.علا

 ا هرءش نم ريدك يف ةعنص هلو 0 هذرعيو رباك الاب ةيولع هلصيو هتريثع لداوبو ةمداث رعت ظ

 ا أ وانك لاق ئرازبالا دمت نب دمحم ىنثدح لاق دعس ياا لاق ي* ( ينربخ 0

 ١ نب يحب لال راج دعو هلل يولع اعدت ا اريثكن اكو ةيواع 0 معاش ١١ رسال

 1 كر تا ايدو نانا نبسحا نهتناكو ةلزلا كلت روز نا ءانغلا هع ان ان تا 0

 لاقف ارعش اذهىف لق دسالا ىنال ةيولع لاقفاسابتحإ اهنم انسيأ يتداهان رظتشناف اب مهيأ
 حببص هليل ا *- هلا دكد لح | ١

 وحصيامو هترايز * وجرب ىذلا هنع اح 5
 0 0 هنق انانغو سانلا ىديأ قروي م نا وه ل.ةالا فيفخ نم 0 4. ةيواع عصف لاق ٠

 يدعسلاةز>و يار ءش يف لمرلا هيف انتر مض ةلذلا كلت ٍِق عندو انضيسأ َقَح ا ظ

 لولطملا يعدابل لال>-و #* لو باذ ريغب ىنالق

 ظ لست نقي كالي الكاس 04
 ١ دسالاوب| بتك لاق نافه وبا ينثدحلاق هيورهه نبا انثدح لاق فافخلا ىلع نب ندحلا ( ينربخا )

 كاخيضلا نت يسوم ىلاناح ا

 نع رغ ىلاير هكاصو هج هكا او يكل ١
 كعيسا جرف يناج نسا #23 ي- -ومءاشو هلالا ا ولف

 ١ هاما ار مومقيلا ثعف يدوا ناك مالغدعسو دسالا ينال ناك مالغ جرو لاق ْ

 ) قرخا) مهنظش ءلعاو 0 6 لدا
 ا لاق عئاط نوحي مه 0 0 ءلا ىادح لاق 31 .آلا دع

 لو داوديبأ نبدحأدسالا 3 ع

 »+ ' لاك ا هاد || نحال »+ 3 ةميصلا كغ ل | تأ

 لاكشالا ي وذ نم كلم .كسم يف * ”يرصا يفالا كودعتال كادعأ



 اة

 لاضفالا نإ هب توهس 8 + دل كعينص 0 ترظناذاو

 دربب هيلا ثعبف دسالا ينأن ع تابالاءذه ةشئاعزب هللادبعنب نة-رلادبع وهوةمالسهيلا ىدأف لاق
 ةعنصلا يف كانكرشفانل خيب وتلا ىف هتكرشدق هللاقو ناذبسام ملاظهىلإ ةشئاعنباب ثءبو هفكتساو
 ) دحر 0 ءمقلاب اع رح دق نيبذاك اك نا ويلادسالا ٠ انك م اوعد يف نيقداص كرا

 نا 5 يملا يبأ ءانغ تيد ناك لاقن ورا ن نسما ندم انندح لاق ش مدل نايا نبع

 هيلا يتكف هللعمو باوثلاب ءدعوو هبأيإف 0-5 داود يأ

 درا رخآ كن ٠ ينءنف د ةدس او تب ذإ كتتيل

 0 1 اف ناو كانا : نربأل نا يلح

 يدب هن اكل 0 ىنه # هب ناف ينم ئداؤف فش]

 دصر ىلع ةي> يرطاب يف * هب مرافكيلاقزر ناك نإ ا

 دحأ نم تيض ردقاع 2 #* ناردقأاموارهد تقعد

 ددسصلا ةرثع نم تضم ال رد اذ تاظح دك
 6 مل لاطلا يف د 2 دقو زكا 0 ول

 دعو: دمف اهلنم ىلا تدع »اذا يف تاما تربص

 دمتعم لييس ىاط> يفو # يهمط ىف كاذ لعا يفاف

 دوالا نماذ لثم ىلع يصرح © ينا.ي نيح هللا دعب
 دف دعأل دنع يلإ *# ىب كلمفدسب تنَغَأ نآلا

 دسالاابأال باكلا نأ 5 * هبتيمرامعوس نمت رصف

 نع ةنيب لي رعمسإ نلبي سع ىنادح لاق قارا يزورملا 0 سلا دب لب نيسحلا ا ا (

 طاض نب ضيفلا ىلا امطقن» يناخحا هللا دبع نب ةناين همساو ىعاشلا بسالا ونأ ناك لاق يعذحقلا

 لوشي هيو يدهملا ريزو

 رحبلا يف موالاحدقي نلاها تاقف * ىدنلا ف ضيفي كتمال ةمالو
 رطقلا نءباحسلا ين, يذلا اذ نمو * ادنلاةداع نع ضيفلا ىهنتلتدارا

 رفقلا دلبلا ىف نزملا ءام عقاوم *# ةدلب لك ىف ضفلا دوج عقاو»

 ردقلا ةلل هدنع اوقال ضيفلاىلا #* اول هحن 3 ضال دوذو ناك

 يا وكعلا ةلدح نب ىلع هيلع مدق اءاف ةدم فاد يبأ ىلا اعاهقنم هلق دسالا 3 ناكو

 0 هموزاو ةرازولا نع هلزع دعب ضرفلا ىلا عطقناف ءاديصت كرا ىأ هل 0

 لو, هيفو ديشرلا ماي
 ضف دوج هنلع ينادعاف * قامز اكتشم ضفلا تينا

 ني تاك ىلع ناد عك <« هنم لدي هقك ثضافو

 ا
: 
ٌْ 

 ظ



 (أ5هؤ)

 يبارعالا نب ند ىلا نب ىلع ينثدح لاق: هنو رهه نا ىنادح لاق نبنحلا نإ يب (يفرا ١

 | ملف ة ءارزولا ضعب أمف كات ةدحاخ ا 3 قى 1 لع 20 بات كلا صب دسالا وا ل لاق

 ادسالا وبا لاَقف هيلا اهذشاو اهز#و ايدّتم امف ل ناك ربا لما نب نودع غلب و لعشي

 ليعمسأ نب نودمح حدو هةح اا هلاس ناك يذلا لدحرلا وحم

 6 تاك لإ ذ| هللأ نم عاد

 ادام ند ينالحلا عطق نيا

 اويدنك ” هقواولاو أورش اذا يح
 مكبر قانا يربأ دال

 ة4ةيدس 50

 مهاذناو اردق مهعضوا ص ول
 ينثروو 1 ينمطقأ لاقو

 رفس يفوهو يرمك رب اذنم
 ومهتداو 3 نإ وكر هاد
 لغاز رالآأ قرب رعد
 منعدار واح ننكو كا
 ىلا لوقلاكاراقب شاودر
 موا ا ص طع ن ن٠.برعءلا ىلع ىلغت

 ةسرتل لأ ومو مط لقف

 2 يف رازن الإ سائااام

 نيباتلا ىف مثاو راسلا لبق #
 نيللاو يعوقلاو زقلا : نوف

 نيشارولا» ىلاودلا ت
 نوراطو نكد ند 00 ووَط

 ندعضلا

 23 نعد اًقعلا ْق 12 نورا ْء

 نيقاهدلا دالوا خراوشلا نمي

 نإ يش نبا ىف طش لع رباو
 نيبو نبا ينا هرك نم لاقل
 قوات ندم مآ يرخاف نف

 نيطابشلا ضربمهو طيبا وعد
 نوتلا ةفطن ىلا يضلا يعدا اك

 نيذارباب اودبتساو مهتا نع
 نيطالسلا باوباو كوالا رود

 0 2 هللا لوسرل وادع

 0 مهلا 0 مشاهو

 دولا نكللا طينلا نورزي

 نودمح ريغ 2 او م

 مسمن ناطحق ىناس نم ىلاو

 سسح هل قاخ اهرهط لغاقف

 نوميم دا يورسك نعكيبني'
 نوزخمو داب يدح .ىلآ رظناف

 ع طش - لاما تف ا زازكسالا اياز ا

 امو ةهاشنهش هيلع 5 :

 تككش ن

 صهاط يبأ نب يدل 0 يم 5

 هيلا م تا 5و 0 لاق امايأ

 كب رط ةاشكلا أ شب 3 7 ىفعضرالا تقاضي رعشتي
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 هن
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 نإ
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 نب
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 * هرود ناوبالا ىفف 3

3 

 ديهزاا ليلقلاو توقلا يتم * نقاب دأب عناق انآ م 11

 ىنيسو عطاق ىلوةم

 م * وبلا كباب نه نعا باب بر

 ديد .يافو ةرح يدبيو ان ماسح

 دوا>و 0 ع هيلع

 0 يلا ب فاعل



 , تلا يباب ريس يلا" "يك ا نول
 0 اى يل أل ؛

700 : 
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 كيوت

 دي هش او احاورو < وذغا نلحاد هالو: دق
 000102 الو اريملو تقلا !٠١ احس نم ولا منك ف
 دوك ىلع الو' اري سا تاكل ذادصلا دفادق. يف نفرغأو

 تداول رالا يك اواو © واما نع ق.ريرملا مقبال ظ

 ماطس هل لاش هل قيدص يف دسالا ينال نافه أ ندمقنا لاق ميطا 3 اص ن. ىلع (ينرخأ) :

 محملا ىحمياهنبىلعدب حدم ر ءش يفدنم ايدل ء«ش دج ن ماذهو لاقدب 0 ناك

 يدي ىلا ين الف اجا 6 عاق قاعي كام لعاودما

 الار ا ءاطتبو يادي هق * كيكتحا اعءاطيس ينك ىح
 0000 لآ ل نإ لعوب ىحي هب ينربخاو نافع وبأ يتتدح لاق لا نب طاش ني لع (ينربخأ) ْ
 يبال ليقىبسوملا م .هارنا تام امل لاق ةماعد وبأ يندح لاق نافه 6-0 لاق ينيدملا بوبأ وبأ |

 هيرب لاقف هيشرت الأ هشدص ناكو دسالا

 نايقلاو ىهاز#ملا تاشاشب * تلون دقف ىلصوملا ىلوت

 نامزاا ىلع 0 وملا ةايح * ىتبق تيش ةحالف ياو

 ناندلا ة_ةاع نهدم_ سو * هالملاو ىهازملا هكتس

 نارقلا لا هك الو قوت ذا ةيوعلا . فكسو

 0000000001 هامأ لقال نم دعدج طق .دهلاقغ كفدس لاك دقو ةحضت كو هل لف

 0000 0 ةشو اذعالا يثري لهو ةءارقلامأ دهزلا ما هقفل ايا هب هنئراو هرك ذأ تنك "ىش
 ورم يبا ةلاخ نلارعو ناكل لشفلا ل نأ ا ىف نإ لع نا يحال تاتك نم تحن)

 هرم نوفل اموامإبا يدنءهتلز يناسشلا ىعاشلا دكا 0 يب رقلجحلاب اهقه تنل لاق يدوطلا

 هدنع ماقملا ىلع ضرعالو ينراالو ىنستحا ف فاد يا نءا يدع نب نيهاش تفداص لاقف

 يندشنا مث اهتك اف تابا هيف قرضح دقو

 ينيذؤي جاثاا درب ويشعاا مير * تحفلدقو نيهاشب تررم يفا

 نيدالو ناد يسحالو لبال * 026 ىو ةدرع قو اف

 نينارعلا مثلا هانا عبط نع * هريغ تايادلا نبا نكي ملنا

 نيذاربلا ساوس ضب ا اهك انف * هتلياح نع لعب باغامعرف

 نيهاشت سا ىف عدل رعألا < اع وات اف نإ كرام امو
 م مفاد ابا ديرب هروف نءيض.و هندشنالف فاد ىلا ىلا نريدالو قزم لك هنق مال لاق مث

 نيهاش عم هتصق نع هلأسفهي اع ل دف دسالا وبا هانأو. همغو هيلع قشفرعشلا فاد امأ غلب يت> هيلا

 اذه جرفلا وبا لاق. هل فا مهرد فال 1 را هل صاو تاعف دق لاقىل هيه ل لاَقف اهب هريخ

 لاقف هل ضرمع ناك راش ريخالا ت

 50 دارعالا © اقم .التباف يآ كرحم امو
 هم ا3ا3اااااا332-(-|+"#“ا>١١ا5ةورو ردد عى ب ب جببجببجج جب #ججججءءع جة بمصسصسسلا مما تم



 ( اال

 | ىا هل لاةفهاو# م الل هلع 0 د ىر اولا 0 مل هب نحو 0 .يف لادم 3

 يشي كليو لاقف تملا هدشن ف هس ىلرك داق» رك ااه تعمس:دق لاقق لاتاللاقف كلو

 كح راشبو اهدعب كيلع تملس نا ىلع الو كيلع هللا مسالا لاق ىلع كمال لاق اذه ىلع كال

 راشب رابخا يف هدانسإب ريكا اذهيغم دقو
 هه رو

 8 ا ِق يف افدلط عج دقو

 عفا كلذ نا 7 تبرتقأ هق #* عزاح ا 0 نأ: كدنححا

 0 قاشأ هل نزح نمو ©«: ريعاا ةيالثا يا نم كشذلا

 غزاوتلا رومالا كيلا الو« كلا كل نبل كاكا نمنع كك
 مئاش نيا زواج ريم .لكالا ف ثلا كرش يس نيس

 علاضالا باححلا قوف نمو باج> * هنودو ىننم رسلا عيشي فمكو

 عئاو نيبلاو نيبلا عوقو راذح #* اصع نم نيقش نيب يداؤف ناك

 عجار تنا يتم يل نيب ىلهاب * ةربع ناضيش اهانيعو تلاقو

 عناص هللام ضرالا هترهضا اذا # رفاسم يردي هللا, اط تاقف

 حالا وحلا !لحكلاب نابقاو * تذرعاو ماثللا امف ىلع تدشف

 فينخ تابالا نم ناتلاو لوالايف قدضال ءاثقلاو ةيدادللا نب سيقل سعلا ليوا 0
 ةعبرأ هدعب امو ثلاثلا ينو يطسولاب لمر

 يناغالا نم ريشع يئاثلا ءزيطلا مث

 دي ل ا
 نإ سق رابخا هو

 لاو“ ةيمادللاا
 يلا

 م



 ( اا )

 7 ينامصالا جرفلا ينأ مامالل يناغألا باتك نم رمشع يناثلا ءزيللا ةسروف زم

١٠ 

 ذا

١18 

1255 

 هيسأو درا رايخا

 هيأ و ىرعلا روصنم راع

 هراخاو جاحتحلا ن.هللا دنع بدسأ

 ه.سسأو ةموننب شهاب رايخا

 0 را
 هسناو نقلغ راجأ
 هيسأ و زدحاح را

 هيسنو ليفطلازب ث را را

 ه.سنو لذعملانب دمصلادبع رابخا

 هيت و ندرلا دبع رابخأ

 همست و 6 كه نم رام 0

 ةيدسا و سابإ نب عيطم رابخأ

 ةيساو ها 000 لع رابخأ

 ةيحلاصلا 9 ا

 ةعساو كدر خلا 1

 ةيسنا وماما نبنيصحلا راح

 هسنو ريشب نبدحم راخا

 همست و نا كيد رابخأ

 هسا و مصاع نس سف رابخأ

 همست و مزاح 0 دبي رابخأ

 هبساو راصقلا نإ راخغل

 قالا دح راخأ
 هيو دئاوزلا ىنأ نإ رابخأ

 2 دسالا ينأ د

 ا تن
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 < نم رشع ثلاثلا ءزملا

0 2 508 
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 ينأهص 5 جرفلا يأ مامالل

 ها هللا همح رو

 مممسسسملا للا ايس لمس

 6 اءرِح نرشعو دحاو نه رشع كااثلا ءزطاوهو زر

 2 هه سا رح + ل سولؤهل

1110111117 
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 ) لا رجاتلا يب رغملا ىساس يدنفا دم جالا ة رضح )

 بس | هس م

 يك هود ةناخييتتكلاب ةعدق ةخسأ ىلع لب وق #

 0 دو مص 0تلا

 ) يطيقنشلا |١ ا خب لا ذاتسالا حيحصتب (

 ضخ
ِ 

 0 يمي
0001110011 0 1 



 م7 م ةدادحلا ب سيق ا قع

 2 0 دك نب لولس نب ةيشدح نإ اص نب رطادضضن: ديعنب ور*< نب ذقنم نب سلق وه

 نب فررطغلا ةنراحنب ءاهسلا ءام وهو صاعن ء ءايش ص وهو ورمعنب ةعاز> وهو ةئراحنب ةعبر |

 1 هيسأ ىغم دقو ىنيدر لاهو ءادر وهو دزالانب نزامن: ةءاعث نب قيرطنلا سوقلا 'يرخا|

 ولن م طلاق ميم ةليمق نم مرسم نإ ناليعنب سقنب ةفص> نب برا#< نهةارمايهوهما ةيدادحلاو

 0 مار ل ع نوس ةعازذ هتءاذ 8 اذ اك ولعص اعاحش اكن افناكوةيلها ا نهسعاش دادحأ

 000000 ل5 ) هيلع دس اعز ةررح تلاطت الواال ةررج لمتحم الف ا ساعه نعأا
 وهو يماعنب ءانتنزم وهو ورع نب 00 كلت قايفلا اورد 0 اتاك ند رك سلا

 |0000 لاك يم موق ًاعسو كلذ يف الوق مرتك أ ناك ةيدادخلا نبسسنق كرحلا نبءامسلا:ءام
 مهم لو م6 مملعراغاو هم وق نماك انفو برعلا نم اك ١ عمش كولد نب ةعدخ نا

 اف سبق عم هعلض ناكو اديس ناك هموق نملدحر هقحاذ مطاوما قاتساو شع نبادل لاقي الخ را

 | يموقل و ىل ناك ام اما لاقف هقاتساام درب نا هيلع مدقأف قر نإ هل لاق, علا نم هياع ىرج

 24 ل 0 |0009 ةليشا درق هيف ىل ةليح الف كيلامصلا هذه يدبا هتزوتغاام اماؤ هيف كمنق ترررإ دقف

 كلذيف لاقو هن ريشع

 بنراقالا انك كزيك >انام هللاعم # قرح نا مهسأ الو مقاف 1

 تار ريغ | منك قاسب ءوإ * 37 نوءفري شع نبأ ن 0

 بئاوغلايف 0 > مدحالا نع # ةرم ري-غ ىلع يبا> , ره أو

 صاع نب ور<نب 0 ا رئوع نبلالهن رع وأ لاقو

 قبو. ةعصعص نإ صاع نب ةعمبر نب صاع نب ورم ىتلف اهدالب يف نزا وه ىلع نقلا ”ىسا 7

 ةدربوبأ لتقو رمل وذو صاغوب تمزهماف اديدشالاتق اولتتناف نزاوهنب 0 0 رب رمصأ ٌْ

 حا
 نب ءامهعا تب ةرعص نوم صاع ينب نم ةودسأ ىو نا ءإأ ريهز ننشادذ اير نشك :
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 تق 0 اومن "1 .1ف نيعجار اوفرصنام ايرو رةيبامط لاشي مهم مهم نب رو ةسربضلا

 بام نا اين هيف لمع و هع نك نق لك ىف ذأ 5 و د ا بأمس وتنافس
 رمعإ نب حولملا وثب م ط لاش مهنم ايحاوباصأف تيل نال |وهت اغا 9 مهفهقركو هموق نم اهنع

 1 اونا اوقاتساو ردك امس يملا وسو الحر مهم اولتقف ةشدح نب رطاض ئل ءاعرو قوع نبا أ

 يرضالا فوع نب كالام كلذ يف لاف

 انفو :تالعتم ادرج نارزح و # هلال م: للل الح ند
 ااطب اة فانك نمنزواجو * ةفحح وار٠ نزواح دق ند.صاف

 احول مب ىعلا ءارحسل 0 * امدعب ةعازذ يراطيض نطقلت

 اخدسم را اماتيأو ءاسسل © مدر انكر يت>اوم اناتف

 ًاعذم ا رفصلا جرعلع * 0 آل مهعلاط ول كناف 2#

 ا نزاوه عوذصم ىلع راف هموق .ةدادخا نإ نكات 2 5 رطابض ىنبب نزاوه تعئصاملف |

 دلك د اناأ تاضاواح و رصو [سامرةفرعو ديواا يق نءذئموي لتقوالامو ايبس تاصاقأ

 لوقي رعب فرضا 3 انس مهل و. اا

 انين وللا يعادلا ىلا اهازرب :* ايحوطب اق لكعا انيلحت ن

 ادشوتو هدر , اهف لبريسا * تاركش دير 1 اذا يعاز 3

 احرسم ضرالا عساووفاو دبي * ةيشع لحما ّق اي ائعرق

 احوصو اهع اندصقا ةورعو * |ماعو اديزو ديز انأ انت

 0 اا 1 واش نكي #* ةواسلو ىدحت موقلا لبا انباو

 او سمالاب نك مداب انباو *# مهئامد نم مهضرأ انيقس ةادغ

 احرق كراملا يف ادالج انقسف * ةراغب كاذ لبق ابالك انعرو

 احزحزمملا حشاكلا دوذن انأب « صاع نب ركب ءانفا تءلع دقل
 احيكشم لئابقلا ءانئا بيصن * انَقلاو ضيبلا يوسروم الب اناو

 هوعزنينا اوعمطو هيات ذئموي ةعاز>و تدلايف تبغر ناليعنب سيقنا اومعزو ورمحوبا (لاقو )|

 عج يف ةكمىلإ اوراسف يناودملا برظلانب سماع مهيلع اوسارو برعلانملئابق مهعمو اوراسف مهنم ئ
 نب سف لاف داو> هل سرف ىلع سماع انو سق تمزوف اولتئقاف ةعازذ> مهلا تدر ماه

 كلذ يف ةيدادحلا

 بعص دق الزنم 2 و * برالا نبااي كسف: تءسدقل

 فشلا مهنقس ذا ءبملا نم * اظهار اكرم ,هتحو ١8
 بسلا. لهاو ءانثلا 0 ل كلبلا الحا 0 رخ بز

 برمعلا عسيمج تامرحلا نع *« نودئاذلاو تببللا أوعئاملامه

 بضقلاضر»ب ايصغ ةنانذكح * مهدعب اوفو اهرج اوفن

 2222222222 م



 2 ا ا
 ف --- 00 3

 4 : كا
 ه5 لى[ ح سلىلى[ىؤ[١ظشُ 7227 لليل

 2 3ٌىَدَح سراوف ا ماع »* دال درو حامرلا روس و

 بلا اوزاحو نط ءايحاب 3 ةونع 1 اوقحلا مهو »+

 تسنلاو يرصتعم كي م رذتفا ناف يعوق  ةعازذ

 »+ بصتاخينأو ماضينا مم ه لصد ع وم راحف د

 مدركح ند كمل ولو

 ند د كاكا تور

 ذاع رد ةكوقماب قاف: ف

 000١| ةررانأ وربع والاثوا# دلوالا نيب رمعلاو ةعوتصم ةدضقلا مذه( جرفلا وأ ف )

+« 

0 

 نب

+ 

 برحلاب مهءادعا نوربيو * احولا نو> نزحلايف نويك

 بصعلا ديدشث صوصفلا نيما 2

 »1 تريلا ناقل وأ 3

 اولتقف رطايض ينب ن٠ موقبو ءاقنعلا وزب مط لاقي مهنه نطبب اوعق ةواغ ا: قى« نمبصخلا مهو ةعازذ

 ؛ كلذب رذش يئاودعلا نحالا نبا لاقف ناشدغو مرقاوافوعو اديع مم

 مكاظنلا ىدحإ ءاقئءلا وب تقالف * ين نم بصخلابانيقتلا ةادغ
 معاشقلا روسنال ار ؤسناشيغو * امرقاوأد_.عو افوع اهب انكرت

 هم وقل نسل مور 5 كا هريعل لاف ةيدادحخلا 0 سك هباحاف

 ماح ا اهنإ مسط ب دا لدا نكي مل موب ترأ 0

 ملا || باجي لهو رم نب سك 1 مهحامركتدر طأ اموقر داش

 مداقملا م ضال 0 # انئاح نييبصلا م تدرج ولف

 مغارض 6 او # مك رو ميلوت ا 5

 أوُب وفه ل نم م سابو وه ةعازد >نم موقيف 00 ةيدادخلا نا ناكو (ور# 0 لاق )

 5 دسأ ىلع ةليح يف اول أوب رهف الجر مهم أ اراض نأ 5 5 ا م مغ 3 سا رفيف اولزف

 2 نق لاو سار 0 يفو ةعازؤذ 2 اوباصاام ام مهنع ليمحتو سد انملا 01 مهاواق ز در 7

 نا ندا حدي ةيدادحلا

 ا ريفا اماط تا هللأ عم نأ 2 يراظتناو مويا |ىماسيف خل دعت هال

 اةكها ام م هيا ٍق لاطفق د ل كا دعبل تتذنإ

 اةفالا وءاملظلا يح دا ول رد.اك نا 1 3 ى رمش انال> دقو

. 

 ,اقتفام نهدلا نوقترب الو امون © دسأ هضاه أش .سانلا رجال

 اقرخناو مالا هن مقافت دقو * هكرادت د مق مظع ءانث نم 1

 داع هع ةعوتصم اغا معرب مهربعو نييفوكلا ا :بامصأ ةياور ند تايبآلا هذهو ورم 51 ل

 و معرب اكاقو © ادي | مف نيب ديلوتااو هلصوف اهايا ءانعتاو هدب الو مايأ يف يرمسقلا دلال هيوارلا
<7 

 . تن تا ست و ب و جي م م رص ل جي طل ل ل ل لا



 ظ ا ا وع

 ملوفرصنأو هومرزه ىد هولتاقو هل أوثق هموق ند ةعامح يف رطابض ىفب ي ريشقلا ىنرضلا ا رغ ْ

 كلذ يف ةيدادحلا 0 سدق لاف مهاوما ند 'يذ 0

 ادعاصقا رفلا ىلإ يلح ر نم عسشلا ىدل# كالام ءابقأو نيك يني ىدف

 ادرا وحبص أن ادو نم ردكلا اطق © مناك سيرضلا 0 يأ ةادغ

 اد رطأ كلذ موب امالغ اودع ايلاغ ا - ذ

 ادعاوسلا نيلتحم فافذ ضو ان انقلاو 0 وجاب مه

 مط لاش ةعاز> ن٠ نطب دنع لزءو هموق نع لو آسق ةعا. 0 0 ور وأ لاق“

 مهح دع لاقو هيلأ اوتفتاو هووأف دلاخ 0 ورم ب يدع

 دلال 0 ور# لا هو الاحر 27 د رام عسي ءاذ نعاريذ هللا ىزح

 دوازما نك وزدلا قده و # قون قيدصلاو رب نيستا
 دهاسم ىلبي نيح ديدع ١ اوس اين . ل تاص رعب | مكيلع

 دهادهلا محك اعد ا : رواعت 2 3 :.أ 8 اذإ ح ومنذو الأ

 د عاشلا الو يضخملاب انأ الف *# اهالك تر 7 *#

 دحام عودا لك نم اتانناو * اهرعب لع ور< تبدح دقو

 دعاوسلا رمش ماهلا ليقم ماظع © العلا مسك عورلا موبتيلاصم

 0 ريغ رملاو 0 00 لحو ناوخاشنلوأ

 107 املف ىرسأ مم ا 0 'يذب 1 5 5 ةماعلا ىلع 0 ةعازذ نأ

 مفو ءافلخا لإ ميج اود مهو موعاشيل مرأا رهشالا ّق 7 1 م هرمسأ ند تيعرخا 74

 0 ن ىدع مهب رش 5 ه وقر حعرأ ةريظح قف مهولعجو مهولامحو مرعر آو ةيدادحلا نب ضو

 1: هحدع” نسف لاذف مهقتعأو مهعاتباف هب اوراحتساف

 لفوت نب ىدعاي يدعاي الا 0 0 ع توعد

 لكملا ريسالا دعا الأ #* عرا وش اياملاو ايدع توعد

 لاحلا قيرح انم | 00 « مده : 0 6 3 1

 2 8 ا ارجل ب بي وذ تدب كلام 0 دانا نب سيق ناو ور عب لاق

 ىلإ 1 قام د ناو رمع 4 000 رملاو كمل 2 3 6 0

 كر سف لاو ىفف برؤذ 1 م اهه_سأو كلامم | 1 هعدمو برود 31 ةص 3 مدشو مهاطوا

 اوك قل ءائفلا امف يف وا د.صقلا هذه ةيدادحلا

 عجريمع كلا نب اواقلالا 205
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 عفان كلذ 000 دق *# عزاح تنا تأت ١ نا"كدجا

 اهرادبرو يف نا وتب قا دق

 ةرثك روهش يف انترواح دفو

 اهل تيده امن امقلت ناف

 ةسيعرو يرعل طفح اه ىنطو

 افيو ويرسلا ىف اهل تاق

 هححو لوح دع ءاقل تلاقف:

 ىوألا واواتاتشلادعب ىتتليدقو

 لاح لح ةعرانكوةعواامو

 021 و تا ام ندا

 + امنا رانلا اولطدا يناعصال تاقف
 0 0 داح نم كل اش

 اطامح بحم نأ تدارا اطم عا

 ةئلس وأ 0 ةفطن اف ه»

 يربي الوداص:نا

 اقراط تئج اذإ اف نه بيطأب
 قهشا ةيالاث ىأن ند كيسحو

 - ام فيطإ

 ةمرب قالفاب شاو مهني يس
 ةعاشأو هنب ثيدح نم كا

 يا رد الالب |نف نع دك
 ثلاث ك رسو ير نءوسا الق

 هنودو ىنه رسلا عيشي فيكو
 همامأ يضع عبرا اذه ب>و

 هلهأ تف اذا يت> هب توط

 لقاتل ا اه تعز

 ىىفلا نم ءازعلا هللا دمحم دقو.

 هبيي>- نعي وهلا وذىلب دقالا
 رتل يدانلاالا ىعاواكو
 لئاعو .تفدصتالم ينك تكدف

 ةحاح 51 انبام ح زحز تلاقف

3# 

2 

2# 

 ني

 ان

 انن

 لل

 اين

* 

 نت

 د

 از

*27 

* 

*# 

 علام ند نط نم لك نكلو الاوت

 # عماسو ءا نى ةللاو تلوعاا

 عل ادولا برغملان ىع رك لسو

 عساو بيغلاب نظلاو تيعرتسا|ل

 عجار راس نم نايا لت ىلع
 عطاقد مملاى ذلالا ىوالا طحشو

 عفاوالا باحسلا ي ا مجرتسيو

 علاط يهو ت تولتشم دا 1 وحنتل

 عياخ ثبلايذك ىوحت رظأ اذ
 عرافةورذس ار نمىرقلاليوط

 عفان كناكم لب اولاقف بيرق
 عداج كفنا نين رع ىلع ىملاو

 عجاف تنانم ناءظالاب عجفتل

 عئاقولا امزرحا ليس ةيشب
 علاطيس نا ريغ اللماشت اهلا

 ان

# 

«* 

#7 

 عزاج وه ند ناعظالاب عجفتل

نثاو ه4ةدرو
ر موقلا ند 

 ' مصا

 عزاونلا زوءالا كاع 'الو
 عئاش نيك ناو احر لك ال

 علاضالا باح انو د نمو باد >

 د

 ان

3 

 د

 د

0# 

# 

+ 

 عدا رو لللق هنم ىلقلا لياق

 ا عداخمملا بحال هم نيبو

 عزاو رسلا ظفحم ملامرسلاوذو

 عما وحلا تيتثللا مالا عمجدقو

 عماطملا يلطلا يورتدقو ىلسبف
 عقامقلاو. ةودنغ ىعاورلا الإو

 00 نأ يذلا | لك اهربخال

 ُْ 5 عئار كَ رقفل 0 2 كلا



 سس بس سس سس سس ل يس يسال السلا

) 7 (١ 
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 # يي 06 00 عراكر حبلا فن رعطوذر ا 2 ند |١ تحن تلز اف

 8 ل د امم 58 3 اح 3 00 2 3 م

 عئاش عمدلا هلّدم يبيع هانرداو 37 0 يملا قار ف نم ىكب

 عماوخا نعي قف قرط مع * تيدا لا ليت ةعيرأب 5
 * عفاوس نهو يلفسلا ةنوئرب # مهيار يتح يملانيب تلخامو

 عقاو نيلاو نييلا عوقو رادع # اصع نم نيقش نيب يدا وف 3ك

 عساوبوثلاو نيقا انا ِ ءي رءمو# هواء 0 داح مدع 0-6

 3 قئيغلاو منا ىوولا ناف »و .ا_:< 0 5 8 ط تاّقؤ

 حار 7 « يل نإ ب يلحأ , * ةريع.ناذطيش اهائعو تلاقف

 0 دام ضرألا هت هن روضأ اذا 3 راو ىرد. هللا اهأ تاقفا

 تضنعاو ماثلا مف قلعت دشف

 ينااو عار دولا دذوعا ياو

2 

«+ 

 عمادملا قرحسلا لدكلاب نمهاو

 ةعاج اهنرضحيو اهتسحساف ةدصقلا هذهلا دنع نب ةحلط تايةعلا تشن و3

 هذه قاح هلف اها عم قلذخدو ا, | 1 هلا ًادحاو ث 6 9 ديزي نأ مكنم بق نم تااَقف ءأ رعشلا ن

 مدعو مهةرش و يملا نا 1 ضر نا لاق ورم 3 ف + كلذ ىلع ني رده 7

 ا

3 

 ةذل مجف وما ىدعب 00

 كلام ماي كاودح نم تادبو

 سال ننالا دعو تححضاو

 الاب رمد ديد اىف 6 يامويف

 كلام 3 لع تراد,نإ لدح

 »+ تف دار 0 الولطا هللأ

 ايداع الا ئطرو 0ع 0

 ايفا وعلا بوطخلا مغوا شيعلا نم

 ايداسو نورضح 2 قراوط

 ايلاوملا نيعرادلا ةاهكلا قانا

 ارهأل سناوالا ضيبلا 0م
 (.طاقف الا ىف احن تمم ذاب

 انعان يل اًمداف يلادالا فورضص“

 *«  اّئاَقب نارظنت ءاقيلالو

 * كلام 1 ف لعل يذلا نإو اداؤف ماهتساو يلاذق باشأ

 ايدانم .نيمل ريس 3 5 عذب #* ةيدغ ياحمد اناعملا تنل

 # ايئانتم ًارظنم ما لآ ىلا * ةيامعو لبدي ينودو تراظل

 ايئاحر عاطقناو ينالمح امو « اهرازم دعب نمح رلاىلات 22

 انين نيتفرلا تاذب فت # ماع نب ورمحأكلءأمو تلكَ

 ايقالئالنا حورلايداوىلفساب *# اوقراف ةيشع يش تنقيا دقو
 22ج جت جع



 (+م)

 انأشو تايصاقلا اياثملا نأشف * كلام مأي ىهدلا كاوط ام اذا
 ناكو (ور# وبا لاق ) نوئملا رديف ةديصقلا هذهنم انايبا سانلا ل دادقو ( ورمع وبا لاق )

 هنم نودجي نم ضم ىلعةراغلا نودبربةنيز م نم اعج ىتل لآ نادل را بف لمع رح نب
 متيلط مث عسا واهلاو عيلخ انأو تيداما اذإ يت مكعفن, امو لاقف رساتسسا هل اولاقف ع

 نمم رك | ىلع يفن لاقف كل ماال رساتسا هل اولاقف اهومت از ءاهيع ها رنا رع فون نم :

 لوقو 2 وهو لتق يتح مولتاقو كاذ
 هيلاق ءافضلا دعب مولكو « هللاوم هةماع يذلا انا

 هيلاغ بوث, توملا اذا انأ * هيلان ال مدقي ملكحو

 هيلاص يفا نايتفلا لع دق *# هيلام هلفساطلت# #١

 « هللاوع تعقرديدحلا اذإ *

 وهولظ يف مانف تافأف اهجوز مهيفو مهللع | وراغأف جلس نم ةاصا ىلإ ثدح- ناك هنا لقُو
 لت تح مهلئاش وهو زجحرب لزب ملف مهلتاقف هود وف هوعأف يلطلا ىثال

 :. / «٠

 لاحلا نم لاح يف كتكح اك نا #» 1 ن:ءلكال مْ يفهم رص

 ىلإب ىلع هنم ةرطخ ت روسو #* مكشاخ هيف ىذلا 00 الو

 الانا طلال لذلا ىكسمأو « هب شيعأ ابيك ىنلا ينغوسف
 *«*  لاحاو ناسحاب يلو 3 « قلئاق تنك نا ىنات ىلخجت 3

 هنأ قحسأ 0 ةناا نإ ورم نَء رصنلاب لدهر فردفذ ءاروح نب ديزا 00 ا

 م ةيسلو 1 رابخا جم

 ةلودلاءارعش ن ماش عام يرس فن رع ينب نزام يئزاملا ربنق نب دمحم نب مكحلا وه

 باك ن 7 تخسن جرفلا أ (لاق) رسم هب هناغ 3 ” ةدم يراصنالا 4 لولانب نإ سم يحاهي 1 ةيمشاطا

 امل لاق رور> 0 روصنم ينادح لاق هد نسا ىن وا ها ةياون 0 له 0 ىد ىدح

 هل مع نبا املسم ءادحف هناسل هيلع طسب نأ دعل سم هع كرما ريق نباو دلولا: نب لسم يجاع

 مْ كناسل هيلع تدمإ دقو رمشلا دومع ىف لحرلا اذه قوف ساناا دنع كنا لجرلا اه 1

 هلو هيف دحبتي دحسم هلو اذيش انل نأ السم هل لاقف هتلاس ن اامأو هّدعراق نااماف هنع ةكمأ

 لاق مل 6 ةعاس لدحرلا قدرا هابإ انتيافك ف هياوعد ضع لد 1 1 7 اهوعدب تاوعدأ

 »+ ءاعدب هءايغ تقل ا1 د باغم مكللاو ريذق نينا

 ءاب لإ ةوعدب هوقتأ يي حا # هعذلو ءاحطاب فدي 35

 لاو كعل هريد فرعلو كاكا يع 3 اذه يي“ غابيل رب نبا ناك َّ هللاو م هل لاو لاق ْ



 (ةه)

 0 لاق ىلع نب نسحلا ( ينرب>أ ) هتكسأ ام لسم ناسل نم هيلع هللاو لجرلا ثعبف

 انححنو ركب مكسحلاو ديلولا ن م تيار لاق ىرسقلا ىدعلا هللا ذيع نب دمم ينئدح لاق

 هبديصق دشن اف 0 أدق ناجحا اناكو هيحاص ءازاب امم حلاو لكو ةمم موب يف ةفاصرلا

 حدقاف راثلا حدقب نمم تنك ناف * ةنكتساهراححأيف راثإ اذا ©
 هلوق دشناف ريتق نبا هالتو

 رولايف سوقلاويب كنط فيكف *# ةرئوع ىسوقامو يوه تدك دق

  كحنو هل بصعتيناكو ملل جر لاقفاق رفتف امهدب سانلا زد> تح اساونو اذ>اونو ليس 2 وف

 عرصإأ شحفلابتنا ائييص أبنه ه ىعاشلا لاق اكل هاياو انأو لاق هتيناو يتح لجرلا نع تريأ

 ربنق نبا لوق امهضقانم نش كلذ دعب لم هلع مْ ةدم هبا اطتسم ريق نا ناك

 ئودن 0 يفاعازن ىلا * مل نا ءامدشالا ىو نمو

 ىرعشالواسوقسان|ايفرذفمىدل # هدود> ىلع تدقام هللاوو #*

 ظ ئ ل راقب
 ينام ءابغ ل_ءاف ىدنع تنا « ىرعشب مكي كورا 0-3 ْ

 ءاقيقلا» كردل ىل تاون ل«: كنلا اهدنع لب راض يعداي

 نع ةيوب 2 يناد_ح لاق دعس ا , هللأ دنع انثدح لاق قارولا ناسحلا نب يسع ( ينربخأ )

 دشنيوهو قبو'موبيف نوم 11 :كعاموي'تلخد لاق ىنيدملا ىنغملا ز رحم نب نيا نع ربح نب دخت

 تثيوع ْ
 بصلا قشاعاا ىلع هاولب مظعاو * بلا يذحيوايبحلا مسإ رصقااش

 بركلا ج1 يفهاقاس ن «قرغيو # ارميعم نانسالا طفل

 أءيمف عئصأ لاق اءيظفح يح ىلع امهداعأ م نيتبلا ينددنأف ع نيسحاي لاعت لاق يف مصل املف

 ترد و تنصح لاقاءإ] ةنقف تدع و رووشملا يف زل امهف تعنصو ت ولخت كورس تدجح أنا ادلب

 ينادح لاق صمهزالا نبدمم 0 ) رينقنب ل رعشلاو زانق تف يل سعأو هموب هش ةيلع

 هسفنل رينق نبا 8 لاق مالس نب د#ت نع ا نع قحسا نبدامح

 انجيو هعاسوا ىلع ىلق دازوت# .امتماو موتلا راطأ ى + ىلع ىلبو
 اءطس هرونام اذإ نوبل ىشغي : # احرس ههجو ىف ىر 00 ط

 انا ادراك دلو ١ 1 تر ا ف نسمع 0

 امطق يحب“ تراطو نوفحلا هنم ا 3 ىل]ا|تدسن دقف

 رصق ودب رم ا نبي يذلا قيرطلايف ىلعنب ناملس يرا وج نهراو> ينتيقلربتق نبالاقم مالسنب|لاق |

 هحولا اذه عمأن اقف منت تاقف * اعئتماو موثلا را العند ىلع ىل.و 5 يدلتا يلناقف 0

 لاق يل زمم ىلا ايزاع تم>حرف ىلان نم قجرلا 0 فىذووايو ىننبدحم نامح مثاذه لوقتجمسلا

 لاق ىلفولادمم نب ىلع ينثدح لاق يد'وم 5 ]| نيسحلا نبدمم ( ينريخأ ) ساءللا نس>ناكو ١



 5 | )٠6(

 ننال هل لأ هسلحم عفرو هب شيفهل امدط نو يم ىلع ربنق نب م لا لخد لاق يم ينئدح

 200 كيلو 2 اعاهذ 2 تك يتلا 6 اسبأ ا لق 0

 وكي ة كرس تنصح دقل ميظع # هناق كلذ رينا قو

 0 ايام ا ايعوو) نمد ا

 ىرمذ ينخألب .اماو دبي هنم اع *« هئظا ىفإ عمدلا بوبذ ىل بهن

 ىرس اهنوئبكم رارسأ ىلع درت # يرئامذ ىلل يعشن ىغتي ولو

 ىنع ينربخا لاق يديزملا (ينربخا) مالغ 2 طفح و تادف اهظفح او: اع كا نبا 2

 ٍنادشنا لاق مالس نب د# نع يرباقلا ن يركسماا نئاع نبا نع دمحاهب يتريخاو.:مالبس نبانع األ ٠

 , هلوق يقل رش نإ ا

 لاخلا ناس فكل تاك نا ع ادي :تدا كحالا تيرم ١
 1ع هن طس ترو الوا د ط ها تع و ْ

 يهاك كدنع نكت مل ناو كاذك يدنع يه لاقف نيعلا 0 تغلاب دقا اذهاب كحضا اناو تاقف لاق أ

 ءانغ هيفو لوق. ىذلا وهو 0 لاق ( ىديزيلا لاق ) يدنءع؟

 سس عمه
 ا تكا 216 لاق ام 26

 اثم هلدضف ىف ناك« اهدا نع 00

 الدب اه اش يف دل ل ان حالم ف تنك و ا

 مهاربا ىل لاق لاق هيورهم نبا ينثدح لاق ىلع نب نسحلا ( 8 ل راصقلا نبال دفا

 لوشإ ىذلافرعتأ ريدملا نبا أل

 لها ل ند يعدم نداف دا ف ا ىذ بعر ال تنك نإ ْش

 لئاقلا نجح نيسحتل كف #*. اتصنم انطف يتوكس شاذ

 ل دما نم ليسا < يلح ىلإ يراسل ةلاقع
 8 لطايلابو قلاب هوهذ * ةمذ ىلإ سانلا اعد نمو

 لوق نم هقرس هلاف اهلقيلف امهم ءاش نم هل تلقف ريق نبال الإ امتدشنأ ام لاقف يناّتءال هذه تاقف ظ

 , . ةيتع نب هللا دع نب هللا دينع |

 يرتشيو حلب يت 00 « مكنع هنأ مو سما ملانأ نإو

 | مه نب دي ب 7 00 هيو روم نبا انثدح لاق ىلعنب نسا ( 3 ُْ

 لحرلا هني بلاطف يزير 5 تام م.ةدم هد 0 ةءاض هل 000 0 هللادنعدلو نم |

 تاك نإ ىتن بلاطت يجتست الأ هل ليقف نسحلا 9 3 ديبع ىلإ امكتذاف اهايا هعنش ةعيضلاب |'

 حيحشلا|طقاس ْن ناكو ئىدر كا نبا هللا قف كيبال 00 ضقنم : ناديت اف اقداص تنك نإو تعا[

 كيو ةموص+لانمزعأ هللاوب اولا اذه نييمللا نب: هللا دربع هل لاقف هللا كزعأ ملاظلا نم مظعأ |[
 1 هد مدعم ا مدس ص دع د ع 222 2722ج 2 جو وي و ير يب معسل يد يئس سل ا



 (ا11ؤ

 نبا مكحلا رد هلل لاقف انباع لقأ مْ اهراطخا# نقي رك 8 ددرا مهللا لوقلا اذه عضوم اذهو

 لوش ثدح ربنق

 00 يذلا مباعفب .* اشيرق هبثيمل يشرقلا اذإ
 الاحهنم نس>اماوقالايدلت# ليمح قاخ هل يمعرحف

 رمش نب دوعسم انثدح لاقىزيعلا لماع نب نسكا امد لاق 215 نيسحلانب 0 ينو (

 هب. .كحدمأ ناك انت تعمح دق هل لاقف هاب قرلا ةعسر نأ ديسشرلا ىلا دمت نب ساشا
 لاق ثي>رباق نبارد هللو هب كاملظ هنتدحو اق كلذ دعب كمذ يف لاقامو هاإ كباوث تفمعو

 لطابلابو قلاب هوهذ * همذ يلا سانلا اعذ نمو
 ندم (.ى ل ر) احرصت الوء.اضي رعت كمذل دوعيال ناب هن رع و هنم كضرع تءريشا دقف دعبو

 هونافربتق نبا ضم: لاق مالس نب دمج انثدح لاق ةمثخ يلأ "نب دمحأ انثدخت لاق يديزملا سابعلا
 هيف لاقف هحلاعي ييبطلا بيض

 رص يلوا 3 نعال كلك دقو
 بيبطب يب يذلل بخ تاو

 . يبىذلا لث.هب ما# يباد فرع اعإ

 قا راسا ةلعلا هذه تحاص د سونيلاح معز لاقذ هئام ىلإ رظاف هضرعع املاع بيصخ ناكو لاق

 تقَولا اذه ىقديلا 8 هيو ادد يل د اهحأ اعر سوئلاح نا هل ليقق شعب ا اذكه

 0 ْ كتكس وه : .ةتلع ٠ نم تامو للا

 اعيرص هللا دعبي.ال ميم ىلع # اماسق املا دمس نم قياخ .

 املعتف كاذ ل ةلاون نملهف * هتمنعقارفلا اذهابل الوقو

 ٠ يطسولاب ليغ ىتات نادل ءانغلاو يلفولا ةرامت نب د وسالال ةمشلا

 دل ةيضو هول ناسا 0

 نيةرامع نب دوسالا هم نع راكب نب ريبزاا نع ئموطلاو ءالعلا يتَأ نب يمرحلا هب انربخأ امف وه
 كاكا ةرعن :تالكن يد نب فاثم دع نب لفوتا ن" ىدع نب رايخلا ن ىدع ن ديلولا

 ىئدحوهمع نع روك ذملا انخيشدب انثدحامف(ريبزلا لاق ) ًاضيأ عاش دوسالاناكو بلاغ نب يؤ
 لوس يذلا وهو عاش ةرامج 3 داوي لا وأ لفونلا ديلولا نب 3 ناك لاق ين

 3 ل وص :

 ادد ندعم ديه م ا الالدأ اذه نيبال نض) نه سك

 اني راب نمار ما ئداْؤف حاورق هب كيتا أ أ

 1 نطل سل ادرج قسرا يطا

 :اهنه تعجاذإ ين عدنمل نق :# الوعر نيمالا:حصانلااهخ أ * 2. 3:



 و ب يل
 ت6 ةمنيلا يلا 00

1 

 تل

 0 كاذب نمريغ * ينم تيوادق 5 هللا ع

 ادم تددزاو تيانالا كنم #« وبدال ءافصلا تيرش ام

 لمر فيفخ هل ءانفلا مكح باتك يفو قحسإ نع اهارحم يف رصنبلاب لمر فيفخ لدايعل ءانغلا
 لوا ليشت يي نبا دحا هنالوا يملا ىحيل هيو ساحم ريغ سنوبل نأ هيف سلوي باتك يفو

 دوسالا ناكو لاق ىلذوالاديلولا نب ةرامعا رءعشلا اذه يوري ميال نمو يم لاق ريب زلا ( لاق )

 لئاقلا وهو ةنيدملا لاملا تدب يلو

 ايم هللا دعبسالا مير لع *« اماف انما دعس نم ىكيخ

 املعنف كاذ لبق لاوث نم لهف © هتمزت  قارفلا اذه اهل الوقو
 تاصلا نب ريثك نب هللا دبع نب دمحل لوي يذلا وهو لاق |

 نادت قا ازيا ترصو 8: اضاقضس افاطرش كاك ذ
 ناتدح اذو تارا صهدالو # توا نوس تاوزن يرا

 8#  نامزو ةلودسالا لكل # يعب راواف وع نب و ر# ينب ىمفأ

 ناطحق ىرشبا لاق امنإو مهلا جوزت ناك يريثكلا نال انهه فوع نب ور< ينب بطاخ امئاو لاق
 ينأدح لاقرامع نب هللا دينع نب دمحا ( يتريخا ) نشررقل فيلح 2 نم تاصلا نب ع نال

 ةارمال ةينغم ةدلوم ةيراج قشعتي يلا ناك لاق فانمدبع نب لفون ىب دحا ىفوذلا ناملس نب ىلع

 لمحو ةئيدملا فرط يف لزاف مدق مث ماشلا ىلإ ةييغ باغف مجرم ةيراحال لاغو ةئيدملا لها نم

 ةالوعوه ذإ يثي وهانبت مصءاقل نم هيلارحا 'يش سيلو هلزام ديرب لقاو نيلامح ىلع هعاثم

 امبتدصاىلا ةييصملا هذه ام زودعلل لاقف هتلءاسو اهل ءاسف ناعمدن اهانيعو اهنعراق ىلع ةمئاق ميم ٌْ

 ىلع وهو قارعلا لهأ نم لحر نم تلاق اهنعب نميو لاق ميم يعيبم الا "يشب بصأ مل تلاق |

 لاقابقا رف لحا نم يبا انأو كلذ لجا نم ىكت ىهف اهلها تعدو تح اهب ترهذ امنإو جور 1

 فرصناو ميم عدوو يكب هب هشيع لكرا منار ءاح اديل» ىتذ : جر ةعاس لا من تلاق جر ةعاسلا

 اهلوأ يتلا هتديصق لاقو

 ايم هللا دعبيال ميم ىلع * !ءلسف املأ دعس ن٠ ىللخ
 انيق لكل اون نم لن. ف هم نم قارثلا اذهايلالوقو

 00 ا

 هريخ يف رام نبالاق اذكه اسايز ءانغنيشملا نيذعيف زاححلا لعا لست ينغ دقو ةليوط يعو لآق |

 لاق دعس ينأ نب: هللا دبع انثدح لاق هيوره٠ نب ينثدح لاق فاقلا ىلع ن ؛ نسحلا ( ينربخأ )

 ىءوم نارزنخلا تلأس لاق باويلا دم نب هللا دع نع يئاعلا كالام . نب دمحأ سايعلا وبأ ينادح

 اهف زحش ةيقر امو ماتت ع 6 ' اهعذدو كلذب اهدعوف ن نعلا 0 هلاخ ىلو نأ يداها

 نما 4 2 الو ام لع يماقم وأ هتذيا قالطو نعلا نيب هيريخ ابل لوّش اهلوسرب اهملا هحوذ هع

 لاقف هيلا جرح مث هريغلإ اهرحاأف لاق ام هنع مهف نكي مو اع || لوسرلا لخدف هتلمف راتخا م

 حايصلا عفتراف كلذب هملعأف لوسرلا لذتدو نعلا هالوو هتنبا قاطو بضغف نءلا ةناالو 0



 كابر

 0 ل وسرلا نكل , لاقشلذ م م وأ لاق كلاخ 1-5 را 3 ولاقت انها لاف ه 0

 لحر  ا لع مقأ 5 يندوملا ب>اص اهلاص اعدو مدن مث اهقالطإ تاحتو هريغ قد

 نه قري ملو كلذ لمفف هقنع برضتلف مهنم هنأرما قاطإ ل نف فيس الجر ةامدنلا نم ير ]

 بالاىلعو كلذب ينو ريذ اف ىلإ مدخلا جر>و باوبلا نبا لاق هنأ ما ق قاط دقو الإ لأ هنارع

 ىلا راع هيلعر نيب حورب هناسأ.اعل عفاتم فقاو لدحر

 اع سم هللا دعرب ال جنح ىلع * املسف 1 نم ىللح

 اماعيف كاذ ل قلاون.نملهف « هتمزعقارفلا اذهاهل.الوقو

 هديه و نعدلا لا ينأءملا نالاةفاءمدب قرفلا اه .هلت اقف نونلابا اعتق ىللاقف ءايلاب اماعيف هتدشنأف

 لاق كتف زدغللا رعأ ان تلقق رب نالت 0 قالا سلو ةصقلا وه لميا اءاعتفلاق امنإو
 فرع هانإ يتءح | ص نمهيلأ تودت ةعافوه انافلاقال تادف نمو لق ةرامحع نب دوساللت لق وهنملف

 (قوحأر * لزرع نكرم قع اذع # لت وهوهوفرصناوكءازعللا نم |كاةنوإك امخةفيلخلا ريخ

 لع تلغلا نب ردع ن سااديع نب دع نك لاق نب ريب ز دا انثدح لاق ءالعلا نأن يم رألا

 ' ةرامع نبدوسالا اقف ىلعنبا دمصلا درع لرزعو ةنيدملا رفعجوبأ ءالومن ءاضقلاىلو مث ةنيدلاةطرش
 ناطدو يرشأ ار ترص © ايضاق تدب دا ١ ع رشا ون

 ناتدح اذو ثادحإ ىهذالو *# توافت نهيب تاوزت ير #

 ناقرو هدعب نم عطقنمو د هل عطقتم نااع.م اندح ىزأ

 0 نامزو ةلودسانأ لكل # . ير راآواف وءنزرم 5
 © ' وص -

 دال نم لاد مهوأ * داعم نم ينال هدل له

 داو ناب يف ن<يتافئاه * تاون دق ةشدع ين زك ذأ

 داؤقلا رقت ىف ىوملا «0 ران يلو 0 ىلن#

 يداعالان ويع رسام بصن * أد 0 تردوغويا.> ناب

 ةناب نب ورمي ةياور نم رصتيلالمر فيفخ هئطو فرلا دمحلءانغلا و لياخلا نب ىلعل رعشلا

 م: ليلخلا نب ىلع رابخأ د

 .ديعنب اص رشاعي .ناكو نسحلا أ كيو يناشلا ةبئاز نب نسل ىلوم ةفركلا لها نول

 نب دمحم ( لاق ) ءرمأ فثكتا اس ١ قط طاص عم دخلا قاع رك مناف هقرافي داكبال سودقلا

 ملاظ الة قف ارلاب س اهنا دشترلا ن :رعناطتلا نب دايز نع رهزألا ن :ن د ينأدح حارب أ نإ دواد

 نع هحولا لح 7 فالغن باين مياعو اهع ىلع 1 00 نسل نإ ىلع هيلع لؤخدف

 سا رنافا ماةرابع قيبحأ نأ م نينمؤملا نع هل لاق هصق نعل 7 7 املف ة هةصق هذ يق بانثلا

 دسم  اامستسللا دمع

 هن اص هدشش عفداف اهأرقا لاق تاعف امتءارق 5 ندا نأ

 ع0 تلا يناغالا 0101 1



 0ظ50
 لا لا الشلل 20ش 00000 00000002232323203بب--ب__0_9-

 ْ سلجح همه باك رلأ ب 118 ل2 راك 239 نم 21

 لاقو كحضف قب دنز هنإ هيف لاي ىذلا لياخلا نب ىلعانا لاق تنا نم هل لاقو ديشرلا امتسحتساف

 )نب لع (يرخأ) هدم رثك او كلذ دعب هب صو مهرد فالا ةسمخ هل ماو نم ١, تنا هل

 سودقلا دع نإ طاسنخأ دق د.شرلا ناك لاق باعت ي* نب نر! ايل لاق شئفخالا ناماس

 ليلا نب ىلع هدعنأت زعشلا ىف“ نماون : انآ نذاتنما 0 نب ىلع ناكو ةقدنزلا ىف رح ن ىلعو

 01 نسساوع همه 50 2 2#

 سريلا مام راحتلا يط 2#

 سءشلاةعلط كهح ول 96 2#

 رع ىفو يداغلا كموي ىف *

 هلجرأب ل زر>و ندم ريخاي

 ا ُّى بسأ ل ونعم

 تءاطقا سلا كَ 8 ايلا

 كير رعلا 00 موك تنأ

 ىسعام قوق حيصتو ىسع

 كلم نم نورهام هلل

 مأ هبرل هيلع كل 1

 اهح ب هئئالخ ع

 مهم و 3 تباط ةرتع نم

 مهلاحم ترمضت-ا اذا قاع

 فره نمت ط8 كالا يا
 دوال 1 :ككح ةرحاو

 له يف هللا ترذتسا امل

 اءردم كيلا 81
 عر نجده ند ينحاه نا

 ل ىلا كلانا < »
 امل نورتال تاو رف
 ءايناز ىلع ريعلا ام

 ممل نايتفلا دهاشأ و

 يدا فا لع هيرو

 سلا . ىلع امدح .ةادزلا

 نب ا تاوورعلا ىلا
 سدقلا يهتنمو فافعلا له
 سرخذ انْلاو ةهافسلا نعو

 سها نمو يندرش ناك دق

 نسف نوللا م6 المل

 لكوتلا ناك

 سنالانم 0 3 وبصأ

 »# ساجلا و بيحرتلاب ناش

 ي- 7 هدننع

 سرولك جملا 1 ءأ رفص ْ

3# 

*« 

2# 

#« 

 نإ

* 

 ان

2# 

 للا هدر هوع حني#
# 

 نإ

 نإ

** 
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 سرفلا فئاخض م ةركسملغ *

 سلا ةماقا تمد ارضا الن 6: هتبقي يتواسا ماو.
 هلوقب ةبوتهل ليقيال هنأ يف هيلع جتحاو سودقلا دنع نب اص لّقو ديشرلا هقلطاف

 هسمرير' يفىراوي يح * هقالخا كريرال خت ثلاو

 ىنادح لاق عكو فاح نادم قر ادبأ اعل وح الو ةقديزلا كرمتال نأ قيم زر داعأ لاقو

 هعم هاضقتساف يدوملا ىلع ةلخدأق ةنالع نبا بح صب ديزي نب ةيفاع ناك لاق برح نب ريهز نب دمحأ

 د3 1 ل

 باغف هياع ضرعيل يديملا ل كلذ كلذك هللا دنع ينأ عع بوقعل ةصق ثناو يدهملا 0



 (١ه)
 0 بساات777222 22722772 2 7_7 ت7 7779 7؟7©796؟679ٍ7ب797بٍ؟7ب9؟_0ٍ9ق6قٍس سس 2س م ا يي يب يب بيبا

 8 كلذ ىف ليان سل
 +: ومال ته ريدتل ان حم

 #*  هيواعم لايحدو #* ادن بوقعيل تلد

 # ةثالع ناىلع:تدعو

 هيضانلا' مؤش كاذك .*« كيلع :المف .هتلخدأ

 ههاركو 6 رعسه 0

 هيفاع قئاوب ىضاقلا

 * هي حالا كتم 6 ادهاع كف دك دلو
 حان ظنت تنأو ر * ومالا يفرظني بوقمي

 نب ورم نإ د# ىنثدح 0 ينأ نب هللا دنع اندح :لاقدع نسحلا ي 4 (يوحات

 نم 8 يندشنأ دمماي اموب نومالا ىللاق ىيمربلا م يلا نب دمم ىل .لّقلاق كا ء ىعتلا سارف

 قش نب لع لوف تلف لاق اه زا هر ّ كياوأ يد تدم اإرع ا ًاديج حيدلا |

 سرغلا تبانم ضيضحلا عمو 20 عورف ءانتلا عش

 سعش بءاصم جايطا ىدلو * ا لع قنالم 1

 ا ةروك كيلوا ىىح ةفصلا هذه ىلع ءاحغ تدب ىندشن 0 روذددلا كتلو دقو تذسحا لاقف

 لوس يذلا لوق تاقف

 ريخملا حقا مجرظانم'تنسح # مهربخ نيش ره رظانم تدق

 لوقتاقف يرخا رو كديزا يِ > اذه ىلع ةنلرم يدشن اف ناذمه كت لو دق 0-5 لاف

 لوم للا
 ربقلا ىلع لدربقلا بارت بيطق # هودع ع هربق اوفديل اودارا

 ةروك كيلوا يح طرشلا. اذه ىلع لزغلا نم ع قدشناف ديواهم كتيلو دق تنسحأ دق لاقك

 : وتب ىدلاكوق تل 0
 مول ءافلا لوط ىلع انالك * انثي ملعلا سراد دد# ىلاعت

 عمجا كلذ الوف زاوهالا روك نم سوسلا ترذاف را كيلا راكلا»ت ام> دق تنسحا دقلاقف

 نع ديزي نب دمت انثدح لاق. شفخالا ناماس نب ىلع «ينريخا) ىلها ضع سودا ىلا ته>وو

 كلذ ىف لاقف ها انارش 8 رع ينك ناةهدب ةمالد وبا لزن لاق يزوتلا

 بارسشل امقذام ةذل اهل * ةبرشحارلانم ريش وبا ىناقس

 باهثشب اهءرك يحاون يف يمس # مههالغ نأ ريغ اهوذبط اهو

 ىلع نب نسحلا (ينربخا) هللا هقر>ا ديعلا هقرحا لاقف نيديبلا نيذه ليلا نب ىلع دكنآف لاق
 ديزي نب ىلع نع يضلا تاؤيع نب دمع 1 نيح لاق هدرز نا الاق دمحم نب نس ءعو

 مسبق دراولا سرافلاب ةئنمريمالا اهم | عيسا لاق ليلا نب ىلع ا نبا كيوم نإ ديرب دلو لاق

 ةدعل اف تاه لاقو

 لاعملا لهاو تاسايرلا لها # لئثاو نه ديصلا نبااي ديزي
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 يال آن ةنوميم 3 هي 0

 لالح امسو ريشا اس * لئاو نهو نعم ند هءاع

 لانالا فورص انع ًامئادم ادي انل هيقري هللاو *

 لاونلا هلأ ب ُق ضافو د اين "اع دق هآو ىد

 لاوعلا تب لاطبالاعراقو * هرش قكف ًارفث دسو
 لاثه نع مطاعفأ يذتحيف « هزل كاذ انافك 5 1
 يورو نبا ينئدح لاق رامع نب هللا دبع نب دمحأ ( 0 ( راسب - هل رمت

 ) 0 لاق نيكئلارمألا ا, هللاوال لاقاط 2 00 كَ و هيلع 3 يلعاي 1 1 يدوملا

 كلوق ناأف لاق امم تدب لاف

 : كلوق ناو

 يحاوالاولذاوءلال وق عدو © ارسف اهبراش تنكام اذإ

 كلذ دع لئاقلا و يبنابشيف هتاق يش اذه لاق

 مامذلا 0 و دهعلا يبضقت *# مالسلا حارلاو تاذللا ىلع

 ما ا 0 هدمغ ن 00 # هنم تح رخواب صلا دهع يده

 ماد دلل و تارا اغلا 59 »* يد سلف بدشملا ىلع ترقو

 داغا حصلا ن 6 ىلو 3 0 يع كاع و وهلا 3

 ماذو دوت نهدلا فرصل * يدنعف هر اهشأ هللا

 | ةديبعع نب يلع نغ نوزجلا نب نسحلا نب دم ينثدح لاق شفخالا ناملس ل 0-0-6 (

 : كل ليه نءم هل لاق مث 6 هدشانو هداك ويلز نه نهم ىلاموب تاذ ليلخلا نب يلع لخد لاق يناسشلا

 ديرأام يف ناس نا لاق ةارمملا ْق كال له لاق مث الك اف ماعطلاب اي ا 1 ريمالا ل اذا لاق ما ماعلعلا ق

 5 و دياز يدلا تف ىع دق لاق 6 0 هذ يل ةح اح الاف قل :أا رمش ند ينايقس ناو تثد رم

 لوش | ا 0 تراطو 4م بريشاملف ق 3-5 كل 4م

 حار ف نا || درارب د يحايدإ كك حاصاي

 قايد نافل فاه ب لركوب اغلا تراذمف
 حاححج قالخالا بدهم # قاور يذدغأ لعيرجب

 حاضفب خازبا ىلع الو 0 بحاص ىلع شادعفب نعل

 « حقو لا كر 8 ناين دا يالا رف
 حاضوأب ٠ .ديحلا دل قم قطرفيف صهزا اهب ىجسا #



 رل/ا١ (

 .حايصم ءوض يف ةلعش 1 »+ همك يف ة َ :رهزلا ا

 قيدصيفوكلا لياخلا نإ ىلع ءاناك لاق ديزي نب دمحم انثدح لاق ( رثفخالا ناماس نب يلع (اندح )

 وو ؛وقوةعفرو الام باع دقو ةفوكلا ىلا داعو هد ؛ءوط هدم 4ع باغ هرينو رد نيقاهدلا ن

 هوجعمع لاو هيلع ماسإ ملف هبقلو هل 3 1 3 لياخلا نب ىلع هءاحف مك يفب نك هنأ يعداف ارح ١

 ابرعلا ىعدي حبصيو *# ىلوملا ةيسشب خوري

 انط اذا هكردي كل * اذه الو اذه .الف

 امك ب نوط ىف ئر سة يطرح جا
 انعملا .قهذي فابطر < نومك لا

 امشدح افاع افلح م وقلا 1 راصق

 انعللا كرتاو ايضو * اعورب كيخال دصف

 ابرغلاو نيرسالاو كسك. عرق هل تشرف
 » ابره 6 ماقو * اهنع ها كلاما

 احلا مظنت 1 * انيقاس هيلا ماقو #*

 ايسنلا بحاوتسي يك م * وصيقلاو حيشلا مشي

 انرش نم مه ىلست * هقورم هقاعها

 ان ال نيصا اقز * ارلكير ال, ىلا
 ابدالا ينشب اليوط * ًارهد هرصبأ دقو

3 

 يك ريولاب ا نك د10 *»

 وقلا ٍِق هريمض نر

8 

 « هثسل كابا تدحح

 ركذلا اذه ىف لياخلا نب ىلعا اح ىحي نب دحأو ديزي نب دم يندشنأو نايلس نب ىلع لاق
 ايالا ده .دشنأ مهارب |نب قحسا نأ كلمت كذب

 نع :بغانرلا اجاب

2 
#* 

 »# رع قم

00 # 

# 

# 

 تك
 يتكلوو د>و نم فكل

 هشأ اقراص هأر ولف »*

 ارالاوت 0 و

 اضلاو نينا ٠

 لق ردو

 نادم عض وم ىف 01

 نولاو يضلا نيب كارا

 ورشا رح حر
 نإ نب حيشلا ىلا نح

 نيناشإلا عدرا هنا
 »* مراد ين ند فاح تلَقَل

 #ةر ذعص نءدر لمر صوم د

 نيللاو باد“ لاق زحاو »ش اغا معانلا ن نع وش

 لياخلا 0 ىلع ناك لاق هنأ ن ءقحسا نداح اذ 0 مح دب لص نب دخت و ةظحح ) ن (
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 . ايكوم يف ةيثع هب ت رق يداوملا هال وم ةئتعل ةنراَخ ىؤيب ىلا ناكو' رؤصاللا دلو ضعلإ عم 2 لاح

 املفةيراهلاب هلق لغشل باوحلا ق- اهنوي مل هزادم نع و كتاقاو جلع تيكيوف ايده ةتراخاو

 هل لاقذ ليلخلا نب ىلع هياع لبقأ تفرصنا

 ليلطا ىلإ ترطن اذإ ف © اع نكق ران فاز

 ليمجا رظالاب كيامف » مهظاحل تنمأ اذاف
 ليحرلا ىلع حياملاراه_:لا' لت نويعلا نإ

 ليصاض مب ىلع وا ده ب دش .ىح ىلع امأ

 الا ل1 نبا لع ناك لاق ةنيآ ليما نب يتبعانخدح لاق ىعازإلا دع نب مشاه ( ينربخأ)
 00000 الر اشنال نافلايو ءوعدي تالا نب هيلآو هلآايتكف روصتا] نب رفمج دلو نمدب

 ليلخلا نب ىلع هيلا ىتكف هاعد امالغوهإصح ءائغو هسا# برط هل فديو هنع كلذ

 10 نع وي ف1 هرج طلو اما
 هم

 جعدلاو رتفلا نيب ك.ينضملااموةحرحسو

 جداا هقلخ نمالخ »*# م يش لك هدحطم

 يجةتمءايهصلاو ل وذيملا كن دةمرحو

 1 يسلم ةحاحب © ىلا كالا جرا
 يحرعتمك لا ناكل # بدح ناحنتنكو

 ا ءلا راصو

 2 د ا

 ال0 نكي ةلغ كلغ قل فرلاو اهناملاو داوملاو لصالا يفوك مت يفب نو 1 نق ا
 مهاكذأ ودلع ادأ موتصأو ءانغل ادد هللا قاخ عرسا ةردانلا خيم ةءاصلا حاص عومسملا ب 2

 ظ نبا ىلع صعتي ناكو قرف ةنع 9 نم نيبو هيب قر ذأ نال 5 نيم توصلا عمس اذ :

 تالاصلاودفرلاهلن الة وهنامدشو هنم ناعفري اناكف قحسا هنباو يلدوملا م كارا ىلا لو عماج

 لوصولا نمهعئمودحا رخاب أف هع درا ةرضخ نير مق: كس اذا ةدب رع هيف تناكو ءافلخلا م

 ١ ةزرلاهح وءاكذ كلذب (قرعأ) نيمالا ةفالخ يف 0 هتفالذ. يف تام ا ددلاو هاساننو هافحو هيلا

 قحسا نب دامح انثدح لاق ةضحد> رفعح نا رح لت ا يملا ى< نب دحا نإ دمحم ن

 د.شرلا ةريض# اموب 0 ينغ لاق 0 3

 كتسوص
 لطلملايدعولا ع ملاممتل ادغ 5 * ىلدو ىلعزاي> ىرجث ىلع روسج

 ل رطل ابوعب يرحل * رخؤم لاصولا يف لحر ملقم

 ا
 ش
.2 

 ٠



 (ىف4)

 لخببلا ىلا لامو ًافطغ ينئداحو * اند دق تاق اذا يت-انب مهب

 كذاب نا 03 كانواو « ةويبند تدز اع ا امانتما ديزي

 ةيطدرتو ديقرلا لاو كيو نطئوفرلا د#ت هيلع تز.غف لجأو ءاشام هيف نسحاف

 ا ديقعوةيولعو قراخم ىلإ امو ورا ءاحَو فرلا تزمغو ةالصال تاق م انالث دا يي هداعتساو

 ازد ةعاقعا لعمر الر مف هيورب كزي م هناك ءاذلاون هداعاق توضصلا ةداعاب هنرحات ىلإ

 1 ىلإ رظافهتينغ ؟يش لك لبق هتينغف كاسين رودلا يب .:| اءاف ساحل يلإ تدع مث مط رادو

 نبالاقف ىديساب م ١ تاقف توصلا اذه يور 0 ا[ لاق د.شرلا قلع لبقأو هرظن اددحم عماج

 ف 0 رضح نءف امو ادق 3 توص اذه تاقف ةعاسلا ينم الإ ا هللاو بدلا عماج

 ا هيد . نب نب احف عسماج نبأ ينوف قراخم مْ ديقع مْ ةيولع 0 هياع تلقأو 0 ا دقو

 ليقاف أف تقول كاذلف هلم عمس أم ام لايل ثالث ذْنم هعنص ندللا نا يأ نع قالطبو هناك فاحو

 | ناةف ا يد لكالوشبو قفصيو كحضي لدجف ةتقدصف ةصقلا نت ءينةدصأ ينام لاقذ ىلع

 يماشطلاةياور نم عماج نبال ةمنصلاو رصنبلاب لوأ لبق فيفخ توصلا اذه نإ * فرلا عماج
 هذه فال 31 نع تا نع ندم نا مع ريا اذهب ىربخأ دقو ( جرفلا 1 لاق ) هريغو

 ' يف هيلعتيسل هئم ةعمس امل 6 موعر مس 0 ءانغال هللا قاخ ىورا فرلا دهم لاق هيف لاقف ةياورلا : 0.7 1 0 12 72 نازح 2177771 : ”
 ءلأ

 ا | ينغ 00 «ناكف 7-2 اذا ءالأب قدعم 5 5و 000 3 توصلا 0 ااو ةفلك كلذ

 ها وه 8 ا 1 فراا 11 1 هعنم و للخيف هم 5 هيقلبي نأ 0 هل ودع هلآ اتوص

 0 هيد#و هلصنو هاربدإ يبأ ناكف هل ب ند لعماعلاو درخا دق قح ةدحاو 70 4وهسإا نأ

 ١ ناكهنكلو عومسملا ب 0 500 5 ير يبلع هوانغ ناكف هلال ةدئافو ةزئاج

 ' 00 مانيب نم ةصاخ م عءاج ناب ىرغم ناكو 8 اع مهحيامأو ةردان سانلا بيطأ

 ْ 5 0 عماج نبا يف ناكو هك< د هلا هعمس ىغصأو هيلع هئيع عضو الا توصن هاف عماج نا

 دشرلا ةزضخح ا ينفذ دفرو ريب هفعسإ نأ ىلع هعم ردّشإل ديدش

 تس وص
 تاتكلاانألا قو: تاتك يف ه» بابرلا ءالسلا يره تلعرا

 باكرا لفيت كسك يع هينا ل كرر ا
 تاس باجمل نود كمل 8+ نكل ترزدت دير تح

 ا دق 2 اذا ءالخلا 007 هءزمغف فرلا ىلا ترظنو ءاشام هنق نسف كالا لا نم هنو

 ! تنخأو تاسع ثا يلع هد رف هناه تاق هنم كل تغرف دق لاقف تا ني تاقف ينءاح

: 

 ا باَنَع نىمللا ىلع ىتبي نيل 2” يدذو بتاّعلا كرد اعأ

| 

 ريحا نقرا 5 اءملع هاقلاف امهءسو اماقف ًَق راخمو ادعم 1ث 0 يساحي ىلا تدعو

 تودلاناك يلارودلا غاب ملف لل دف اممأ ىلاذ رعفهنع ا املا بادو نسل داع اءاف

 كلنثأ ٠ نه ديشرلا 0 هدب يف طقسو عم اح نبا تامو يلا هرظن ديشرلا قدُش هّتدنغ * يش لوأ

 نيس شمس سس يس سعف



08 

 سلخ عماج نبا يئوف هانينفف هاينغ لاقف ديقعو قراخت يف ء هذخأ رد ا انا تلق اذه
 يلادي ثرلارظاف دح ًاعماج نرادهلا قيس ةيضاملا هتليايف ا ؛ انالاث قالطلاب فاح مهيدي نيب

 | هنع هتقدصف ريدا نع كلذ دعب ا مهموي ةيشب هب ثلا ديشرلا د>و قدضوا ىنيغل هنزمغف

 ةريسز ةعنص فرالو دامح لاق فرلا عماج نبأ ةفاو ةفا ئثلكل لوشبو ك>ضي لء طف رلا نعو

 يناثاا لمرلا يف اهنم ةديح

 تس وص :
 فذحم فذاش اذا نيفساموع # فحز نهريس ناءظلا نا

 فحزت» اهعاط برس لحن *# اطوج ندد يدب تلم

 فدراف فادرلا عنم اذاىعدأ * اميرل ب ورملا ينتباصأ نلف
 فج رق نشطنهب نانملا اق »« اذيتم دهيشثاو تاراغ ريثاف

 ةشرطلا هذه يف هتعئص روهشم نمو لاق

 - تحسس وص
 اماما نمو أت دل نم لدا « ةشدب عارجأ اب ينينغ تش اذا

 اهرد ةيفكغاوص بر خالو * ةيلحم سيلو 0 ةقوطم

 .اممط٠ ىهدلا هل ىغس ةطدم * ىدتغت م ار ىلع يب

 انتفع وأ اقز نا ةيلع ىكدمو #* اهدا ا أوم هئم لماو

 ةّشرطلا هذهيف هتءاص نمو

 تس
 مالسلاب هللا مايح * 3 نم“ ةانيوئاّراب

 مالكلاى وس الان حو »+ :يناسطأ نأ ينرح

 ماضتغا يذلا ةعاطب * ماما نم نوره كروب
 ماما الو لدعل تسل * يفرق لالخلا يذىلاهل

 : ةقيرطلا هذه يف هلو
 كسصسوص

 ساوسوبيدحوادرفنمتبو # يساريف بيشلاحالف بيبحلا نإ

 نافل وب ايندلا#ا م31 نم + كدب ىنعلا كبف يقل اذا
 ساكلا ةذل يكتعيداؤف تلس * ندش نع سفنلا ىل “ىشناكول

 0 ' وص

 ضاريم ل كا يلساو ير مر يبأب

 ضامغالا ب يط د: نأ ينبع ىمحو

 ضايقنإ ليد * اطاسبلا 50



0 

 .. ضافختاب ءامر هه ىلمأ ىلاعت وأ

 لم نثكل هيفو يطسولاب لوا لق“ فيف> دوسالا ثءثعل ءانغلاو ىمحر بلا ىلشلا ينال عع

 لمر فيفخ نائملو

 3 ةشنو ليشلا يلا رابخا 0

 نسحلا كلذب ىنريخاةرصبلاب بدأت 0 أشنو ةفوكلا هدلوم | محأ ربلانب بهونب مصاع أ ليكاونأ

 هحدمو لكوتملا مإ يف يفيار نم رسيملا مدقو يباىعالا نسحلانب ىلعنع هيورهم نبانع ىلع نبا

 دافأو را هب صخو همدخو ثنعلا هراثياب 1 اا دنع قفنف انحام لزغلا رب ا 2 بط ناكو

 هلوقب هحدم املهنا هبا نع ناوريقلانب نابزرملا 0 نع يميل رك ذف

 لامملا لوقكراو * ل.ةم ريخلاف ىلقا

 لكوتملاه>و تريص-# با اذا ححنلاب ىقثو

 . لدعيو كيف يت * اظاي فصني كلم
 لمؤملاءوجرب كوه ًاملاو ةياغلا وده

 1 #ه ىف ءانغلا * مهرد فلا نيتواك فرم هنا نينالث تناكو تيب لكل مهرد تيللأب هلا
 نب ا نع ينبدملا يون ينأ نع نع ىلع نب ىحي ( ىريخأو ) رصنيلاب لهر يكملا دمحال تايبالا

 وهو ىمحربلا ليشلا ىلال هرعش انوص لكوتملا تننغ لاق ف
 للعملا لوق هدو * ليقم ريالا يبقا

 لاَقف حتفلا ع كاف ةدينهلا كغلس نأ أَنا لاس ىد.ساي تاقف مهرد فل نرخ هل صحف

 : تايز ا 0 0 نوره نع لعد نس ا هين ددحو ىرخذا فال 6 رمدنعب يل سعأف ةئس ةئام قمل

 ارصاوأو نا لح لاق ةهبوره٠ نا انيدح لاق يلع نب نسا ( ينئدح ) هلثم يللا نب دحا نع

 لك قا وهو نعاشلا بهو 5 مصاع

 ' للعملا لوق يعدو * لبقم ريخلاذ يبقا

 لا تعد ةوعد ل 22ه 0 ىنايث تسلو 1 امون ت تاخد رك اهءسإ ةيراح 3 تنام لاق

 تاقو 5 ان يلوعد ُّى مويلا مَ تااقؤ

 3 ند يواطاو نإ 1 ةوعد يف اا

 ريم ولد هيحدو * لا نغ نعي ربص نفك

 اد هه : لوشو يف! ؛رضتتل لإ تماق يناث || تاب || اعلا الف ترسو كيف لوالا تومس املؤ

 نبا( 0 ) ىلع ىشَعَق> يي رمضت هللا لع كاياق ٍكوضفلا ال ول كلام ولدهيف ىذلا ريخالا ت تدبلا

 00 ردقو ب. حدي قوط نب كلام ليشلا وأ حدم لاق هيدح يدسالا رغالا أ نأ ندعم

 1 اهعم 2 اهدرؤ مهارد امظف رانيد رام أمف 4 4م ودع هرمص هيلا ثعرف مهرد

 با

 ( رمع كي ]ا تلاع 2



 5١؟(
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 كلام | تسأيف ناس وسدم كلام ونه كلام تك هل ترراح يذلا ت

 : كلاه 0 دوق رشا 0 اهتسسأ يف ةمايقلا موب ىلا 0

 انتذاظ اذ_هاي هل لاقذ 0 هراضحاب يما.ةعقزلا ارق اءاف زاوهالا ىلع ا ذئمو» كلام ناكو

 اذاف امحتفذ اهحعفا لاَقف مهرد ةياع , ينتاصوف مهرد ؛ علا كيش هر دق لاقف ائءاع تيدتعاو

 ظ | وام دبا 0 ىدتع نكلو كتاقأ دق لاق ريمالا 2 :6أ لاقف رائد هلا أمف

 يناريج ىف ناك ىمح ربلا نليسفلا وا ىلا كانت هلو يي نبا ايدج لاق لع ني رملا ( ايدحا)

 تاقف هتيثرف تاق قحا بحط

 ْ . فورذ هيتلقم قوف فكاو * عمدب ضيرملا لوب هاكب دق

 لا عون نمو لع ردك راوفقلا نينويح تق م
 ظ تفالفشلا دانك انوازط ص 8 ارفالاو نين زاتخلا ةاننك"اب

 ْ فيعضلاب ت زكلا فرعضء # احناف يوقلا عم يشك ل

 ظ ف.خس لقعو هنم تاون ت #* اءافرفودص ىلع ىش فط

 أ ناك ةريه نيديزي نب دلاخ نا لاق ليلا 711 انثدح لاق ةيورهم نبا انثدح لاق نسحلا (انثدح)

 0 0 "0 اثقل تناكف ىف اط لاش ةنعم ءاوفص: ةيراح هل تناكو انشقت ناكف ذسنلا برش

 | هف تاقف قشنا دق هصيش اذاو 5 ىقاسإ ةيباخلا ىلا امون اهالوم ماقف نامشيو 0 3 ثيعأ

 كوتفمو نالعف تانيف ردقلا © :ايل داج واموت بيل هل تلاق
 لوا لال يمت كلف © هن نامرلا ى دوا دفا سيمفلا ام

 ْ لاقف فسوي نب دمحأ مهلا ابأ رعشلا غابف
 ليبارغلا جسن هقئارط يم #* ةحلاص ريغ لاح ليوارسلا لاح

 ليلاحالا تيزامه اهيف ليست * ةعساو ءاروق ةرفح هتحبو

 اا كاقرالا اهريغو ناديعلا تور لع طربضت ةطارض اذه دلاخت مأ تناكو لبذلا وبأ لاقا
 الصو هتمطق ام اذا ىف * ةتا>تمدعال نميحلايف

 الح مو انراض هترصبا م رصنإ| قرحلاب زو هل

 00 كيكو رع ةسيذاب

 الثم اه اهلق يف ثعبي * رك اهاما ام اذا يت

 المرلا موقت يا #

 اللعلا ينموسي نم ىلا عمسا * ينحراطي !هتسا لزب ملف

 : ىلا راح تينا رعشلاىل ضنعامل لاق ليشلا 0 31 .وروم نبا انثد> لاقن سلا ( ىنئدح )
 الو رعشلا لها نه نكي مل الجر ناهل تاقف ينزاملا هنا لاق هنظا نسلا ثيدح ذءوي اناو ايوحن
 ةيدكو دناه لاق هت َق> هرهظي نأ هركف رعشلا نم 'يثب هردض شاجح دق ةياورلأ لهأ نم

 الغلا يعشاو يوهاتلزام

2 

 تف 0 كل 5

 ١ أديل لئاقلا همأ رظب ضاعلا نم لاَقؤ هايأ هيدشتاف أدم لوق وه اعا در نع 0 ا دق

 0|)|إط|إ)طأ1أ1أ||||||وذزذ-ب-ب-ب-بسب-س-س--ب-7ذدذذذز
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000 
 يي يب ا ا يي ل

 كما اخب هللا كضعأ يمقن يف,تلق لاق تنال تاق <يث يف لاشلا ينال تلق نات
 , دنع ًاريثك لبش هلا" عا :ك لاق نارزايعن, ن نايزوملا ندع ع يح (ينرتا )1

 كفا رطو كرداوأ صعد |[ امو» ين ل لاَقف هرداود اكفاا كح روح اذإ ناكو يبا

 ا تاكو دلو تادف يناريح ضعدل 4 هيد كس ةيراح كك ينبا نا يروما نار 1 ند ١ لاق أ

 ا تاقفب اراد قود ىلا لدقف هب تمواسف ين ١> هللاو يصلا: تب أ لاق اراد نر ةيزاطا

 0 رهدكيسمأو نام هدلانبب لضفلا رو ارائد ا امرك ىلي> شو ريا 2 تنك

 ناب وءاحنر 8 1 انا مووت اناث | د 0 " اودار 1 ا موقلا ن 4 ةّتيرشأ صلان ةمواسملا |
 يد ي

 1 0 لا نحتساال تب 1[ لاق هذه نع نأ لع كلام هللا ةئعل ب اع هلتاةفهعاسا نأ |

 ا ةساز را ناد تاو 0 لا ريك خيش لوقيو يفد 7 يدنع ةعامجا

 كايماندلا جرخ اف ريخبلا 0 دق رع تل ّك هانيظف 2 ا 1 ما 06066 ق 5 يدوي

 أ بيعا تيار كمحيو دوم ىل لاقك رطل |برشلمصلال لاق اسم ترشا هل تلتف اس 2
 ادلع حلفاال َهَلاَو لجا هل تلقفن وملسم نو اهبرسشنوءرخلا بريش. نم جرك ىدوهتف نا

| 

 ىاو هل ت تاقودنم انكحذف لزعلان٠ جرو | انزلا

 كان >وهبامانقرم وفتحلو هنارجاو ها انكشف ليلا فاق و252 2 رش مئ ان "0 الو

 مو وصلا ميس ايل مم

 ' تعقولاق يدن :كلا ه2 نب نوعان ريخا لاق ىلودلا ى ه2 نإ د# (ى ا 0 هلذس تاراقن

 لاقفهاحبف اه ماف ةحخاح ىديهملا نإ مهاربإ نب هللا ةيه ىلا ىجريلال يشلا ىنالا '

 هدا اهقطن ' واسمو * هقرلا هم ق دن فاض

 أ قدا ةنم ةييش 8: ا كر هردأن" الك

 هيهىذه مئاهيفدزي مل * هب ٠ جرفلاي وتلازاك هتيل

 ' نب . مساقلا ينثدح لاق ىلوصلا (ىندح) هصا ىلع يلا ناكو اردنى نكن ةيط امالغ يف

 لوقب أشناف بتكي سابعلا نب مهاربا لبشلا وبا يأر لاق لاق 0
 بتكلاىمالقالابردلامظنيو * هقطنم روثملا ؤاؤالا مظني ظ

 اع ترضح لاق :ىجزبلا لبشلا ونا يتثدح لاق.هيورهم نبا انثدح لات لع كنيس(

 7 دولاب سانلا م 000 1 ىرحف الضفم ىلعو انس ىلا ناو :نافاخ نع ىلع نب هللا درعا

 .مسسا | ديس سا ل سس

 - راو اناشأ ديما تادف لح | .ططو ىتمقف اوك اذ مهتالصو مهزئاوجو مهر رك يف اولاقو

 هتلعس اأو ىلع هدرب و دا ردش ال رعش قب يف هتمظل اح نمل ا اذه فاشل يفا |

 تلقف ةياك دق تازوص تدق / لاق اهداشنا يف ا نذأيف بيو رودل أرَعَش

 دلاخنب ىو لضف نم مزك او * اددوس لضفا هللا دب عار

 دعاسمريغ ىهدلا واذ داجادلو #*« دعاسمنامزلاو اوداح كئاوأ

 تتياعاس ساو َتلِقف اذه لك ا ليشلا:انأ تطرفأ.لاقو:هيف رورسلاروظو للا دسع هج 1

 علخلا ىلعو الا هسلحم نم تح رذ اف لطرد لو ةلئاسأو يف موقلا ينعساو اق> الاتلق الو ريزولا اهيا



0000 : 
 1 ا ا م ع حم صحساب د علا

 'هيورهم نبا انثدحلاق نسحلا (ينأدح )مهرد فالا ةنح ىدي نيبو هماطو هجرس ةباد قو

 نيتيراج ىلإ فات>ا تنك لاق ىعاشلا ليشلا وبال" دح لاق ينادشلا نسا نب ىلع ىنثدح لاق

 لهسملا يال سب امتدشنأ 3 * املا تدحت اهادحإ تلا رعشلا نالْؤدت انناك نيساخلا يراوح ند

 هتعملا يف يدبلا نب روصنم عاش

 هند فا رار ىدبلا 0 امالا ماقأ
 تلاقف يزجأ اها تاق مل

 هير ومس اهالعاباس :« هسواخ كنللايلاتك
 كلف لعلا ١ اي نيانم تلف 0 ىلإ تيضقت اهددع نم تجر وانك اق خامطن تعدم
 امأ تلاق مث مث اع ا نكت |. رراجا جرا تنيصو ا ادن كنا تدلع دق لاق ةناللف دنع نم
 تلاق لجأ ن انك انوأ فوصتت كعدت الكل نابيملعا هلكأت نا يف ىل ةلح ا عاب امطلا

 اهتربخاف كب رادام ىنوريخاف تلاق 3 ا انذخأو هن هن رمح ف :تاقدارمشلا ككل كيف

 تالق الفأ هيرومس ىلإ 0 هب تءاح ىذلا اذه اك ل تناك ة ةنكسلا هده تلاقن

 هيراو اهدانز تدضأو د ًارششيتسم نيدلاهب ي أو

 ودعا رعأ هللاو كريصع لها قوف كرعش ىف هللاوا تناو اهرعش يف ام رعشا هللاو 200

 د كسلا 1 يندشنا لاق *يوربم نإ د لاق ن

 قو نع نبغر ذإ يملاراو+ ن هىردع"

 لهكلا ةهبأ ىحألا دق شلا نيأر

 ليشلاوبا ليق اذا # « نك دقو نض صمأف

 لحتلانيعالاب ي وك ه# |١ نءقرف نيعاست

 ىدعلا لوق نم هقرس اذهو لاق |

 رضاوتلا دودخلاب ينع نذ داق * قرفع حال بيشلايفاوملا نبأ

 رواجا ”ياوكلا نءقرذ نيعس # يناعمس 1 ورع اذإ نكو

 ىئرشاعي'جرفلا نب متاح ناك لاق ليشلا وبا ينثدح لاق هيورهم نبا ينثدح لاق نسما ( ىنثدح )

 ةكاح مههاوفا يف ىترت داكبال قبب لهاو يبا ناك اذكهو منها اناو لبشلاوبا لاق منه ل نر

 محملا نب دمحا رع اوبأ لاقف ١

 لغلااطخ نماس> قدا * ةنطف هل يف مت

 لك الإ رع 0 * هلاف .ضنامطا لعح دق

 'آ ليغلا وبا مصعهلك أ * ةعيض "يرد ازي> ىلع سيل
 لطع هئس نه ث ىلا # هفك هلمحي ام ردقام

 نخع 0 * "ىط ونحأ دوما متاخ

 ةيراج ىجببلا لبشلا ينال تناك لاق ءانبملا وبا ينثدح لاق نابزرملا نب فاخ نب دم (يرشلا)



 (؟ه)

 لاقف اذ ضجومف اديدش اج احن تاكو ٠١
 حعالاوداولا يف يوت < ةلزاع مامن كولي تردع
 جسباكءاجرالا تاقرتفم * ررغنءواسلا تفكك و
 0 5 هزي دأ :ىرخت © ةينيسار تا الا نإ ناك

 ىجرث مهم ناحالو ي ربغ «# مع الم هللا تدععا

 جهنم ريغ ضيلاب تنكو * جسيم داوسلاب ينناف

 لاق ريرضلا يودالا يرصيلا ةربره 0 :ةدح لاق سىطلا نب دا ىنثدح لاق ىمع ( ينادح (

 اموباهب ثبعف رعشلال وشن تناكوءا ساحاهل لم امئاه ةنق ثباعي يج ربل رصاغلا ل كلا 2 نك

 كن رغألا كيم نال كرم مشا هللاو اك شالا يزخ تيا هل تلاقف اهضغأ يت جح طرفاف

 لاقو اهماع لع ةاف كحضتا

 ريس ,انل اهنم نلف 8 _انيلعةطرقادق ا

 رج اك 1 اخع اك + انيلع اهراس

 وبا يلح تياعلا تن 1 لاق (يمع لاق) هباو> نع دكا اع كلذ ناب يتح تاق لا

 رض املف هيفاسأف اهالوم ناكها 5 يف هروز 3 هيدعو ام ليشلا وبا ىنثدح 0 اذه ةريره

 رطملا مْذأ تلفف لاقدعؤ لاب ءافولا نماهستع رطم ءاح مولا 01
 اغلا اهب تورك دع ولا لإ 8 سوح راو ال

 رش هي نعام دكماب هام تنم دضدا الا وذ ءاولإ نإ

 رشالوسءشا الو ديد وك + .تلشغن اكرر الفواتلاامإ

 رك ذلا حافلا كاذفتيت نإو *

 رحسلاه نو رقمك شال ثغلاف *

 ةقراو ءون هل صوذكلا يفو

 4 ا 0 ناب اة نإ 9

 هل لاش مالغ ناقاخ نب 8-5 نب هللا 1 حل ناك اق صهاط ينأ نب ا ينادح لاق يم يد (

 دييع ىلا ءاكشف. م ل اه 0 اهايإ هلآس ىحربلا لشلا نأ ناك ةحاح 0 هللأ دينع هس مل

 أمسأ ودعم لد كلاوأ لاَمف هيدب نيد عا 0 هل امالغ هللا دس ..عرمأف هللا

 هرزُحو تنك نم تيا *# ةروص يف تن ا

 هر ومحو رومح حاس ف #*# !تنانعادم 1 رهد ل دعر

 هروه شه قسفلاب ةياز *# اهغدص نم كَساراَدب َىَح

 هرونلا برش نأ ىرالو نب ترجح اذا ءاملا برش ال

 هروصقم لود اسيا *#ئ امسال و>رعشلا تاس ىرت

 نب دم رشامي لبشلا وبأ ناك لاق هيورهم نبا ينثدح لاق قارولا نيسملا نب ىسيع ( انثدح )
 هنف لتشلا وبأ:ناقخ هيلع ةركتأ يش ارضا مث شيقند نب دامح

 نودي تسلا دنع * دايأ دامح نال

 200222 2 0 ا ا ا آذآ آ



 ش : 00 3

 نيفدلا ءادلانمىف #_ هت ةيراح هدنع

 رت ليك !اه الون نار قااطو
 نيكم نك يف لعفشتلا ىمكاح غدص تاذ

 نينلا مأ ولو يو 4# يذلاعنم ىرإل
 ار ركلات يرسل ادا مدح“ لاقى طلا نب دجحأ قدح نافع ىندح )|

 نيب هحرسل ناك هل ليدنق ىلع امون تافاف هئءسو كح هل قيما 10 دق ىمحربلا ا

 نيع اءلف هشارفو هيتكو هباش ىلع تيزلا يصناو هرمكؤ هحطنف تدزال ةروراقو جارسو هيدر ||

 ارد قري لاقو يعدالا لاق نئكلا 2 كلذ

 ررتار ةانسلا ةومع ا ةحرسم دفن ه١ نيعا ْ
 0 رونو بوث لبللا سدح نم * يتسلا :مالاغلا ام اذا تناك

 : ْ * ريجايدلا ليالا ىعراقش #* ةلطانغ اهناريث تقش #*

 ظ ْ ريواصتلا ندسحلا روصم #* اهعدبأ نيح نيصلا ةينيص

 ظ روش نرق نهدلا لبق نم * اطا حشا ةعدب اذ لبقو
 0 ل 8 كدارو ناجع تول اف دوم امج 8

 الا رعت الا ع د تكرر السن تاون ناو
 0# ريس هريدل بشي ملف م6 دنا ناعرزلا تار اذ نم

 دك هوه 5350 : * هيوفص نامزلا حابا نمو

 ْ راسل يوما دب" كنع *« تلحامت تدفق ول قرشم

 0 0 للا ا كلا * هدفا مال كلا ع
 5 نيود اهاملط | تلج # ملط ن 00 ينج رسم ا

 0 ريماوطلاب ةييص> قد نم * احن كيدي ىلع لازنغ ؟و

 8 راح اردلا ةفلط ىف ناسا ىلا ند دلائل: يل نم
 ش #  رردقت ريغب اذه قئمي # اذو كاذ سوي اذه ماقو

 ريبلا ىف ءاشرلا الا عيست * اه مالظلا ىف موقلا جودزاو
 ريهطت ريغب ةالص الإ * ممتولخدنعنولصب اش

 ل نح قودلاو خيبطم ىلا تريد !او كئابض نم رادلا تشحوا

 رومعم ريغ تيغ ذم دبر.# اا سلاجملا» نيقاورلا ىلا

 ريم نيع عمدلاب كيلع # تان داع نيرخ يق

 رودلايف كود كعمل #* دقق نام رئاطل ىدو ناك نا

 ريسفدب ا درعا * اهحطاننرقجهاواهرك ذعد

 و سد ليل ا فسم | اق كورتشأ يلا يئيدح ناك
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 تقلاو نيتاو *  هنيدا يوتا لزأِف *
 روذ# .لك هيف ىقتأو * هل لالقلا ىف ءاملا دربأ

 ا 0 كيع ها + اهايل لك لوط 0

 || يندلكت م م 8ك نهد يهو

 ريجانآلاو

 ركش كعل نم الا ع صف

 ريقلا نم 0 ا م 0 »+ اسيل 0 3 1 س هش

 000 ةشدع قف نو 00 لزب مق

 نا قو هروط ادع ىح

 ةدم رمدنم و2 هم رق دو ني

 قن> يذ نرقب اهلع دش

 ليح هقورب يوقب سلو

 ةحيررم ةياعا ود فل

 ما اهل ة ريك تركت

 تيعفناف كوش: هتك وذو

 ديب ه«:تكدح رداف 4م كحد

 3 هانيظ ىف توملا ببمليإ

 0 يدملا هتقزهو

 زيف اهرشك دعب ةلاغأت

 اييارب هن تفرك د 2
 م اساذ ءادعا ةيماخاو

 ”همافعأ بالكلا 00 راصو

 2 هو# 2 0

 ةءماخو هوخ عماخو

 أس سع هولش لوح تاحدح دق

 يحرم ترمس ذا قد شا

 ْن معضم 2 ب

 0 ا رقت يحعأ ل »*

* 

 ري ال و يا ب ا ا ا ا ا

3 

 رو>ذم لك نوص يف دعت

 «* ١ رووهشم- حاطتال دوعم

 ريكحاذملا خمشلا ن نه دلد

 ريراوقلا ىهوج نه قرأ
 وود يرطا حضابو

 روتقم ريغ ول_كلاو عورلا

 رو راعم يب الار
 لسنا فا را

 ريسعت ريغ هنم يرقلا ه1

 راكاسلا ةزدم :هريدص

 دل دا فود

 ريكا رجدز مل ناررغلا

 0 اهءاخأ مشع

 و تاب
 ريفاطالا امش يف و اهحاللس

 رمارمل دما تاقفا د6
 ب تداول | تطق اذا

 0 011 توللا ةيدمل

 ريبغدب ههأ نع غب

 « روجأو اهل همسق يف
 ساط رق 5 تى تدي> وو اموب ليشلا يبأ ىلع ت 1 لاقىفاب دشلا 0 0 نسحلا نر

 نما رق ثلثلا- كلذ" قار :هسفنل قد ف يف ءاح مايأ دعب ناك املف يف 3 و هنم هتقرسسف

 * لودتلا هيلع يحنأ مقسو #3 ليوط نزدحو ي رمت ركف

 ميسس دلةمسم م سس ع م حس سس َ

 1 1 1 ل

١ 

 ل اا 0 ا يدا لا 2 ا ل ا ف د

221211101017112 

 ا حس ل ع
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 لواطلاو ابرلا بدنت اك الاطالو امدر ىكي سيل 0#
 #  لوغ هتلاغف هتاحاخل ن * اككثاث ىلع هزح اما

 لوسرلا ثيدحلاب حاب
 21 واهب لم وأ اكل نك © قوس قلك ولامع ناك
 لياغ ليلع نم فشي ماف ر * دصلا ىف ا مولل ناك

 «  لوخد اهف سيل ليقناباجحلا ن ءباجلا يغب نكي م

 ل. وعلا ىدلا بجاحللف ن- « ذالا يف ددشت ايجاح اكش نا

 لياذلا وهو دورطملا وهن ةو#_كلاو قرولاوهنعربلا عفرب

 را ردو قديح اود هاك لك بح نق ناك
 ٠ لوبطع ةداغ رصقلا هل-> * .دبنم لوا وهو سائلا فق

 ال و كيف رس كلا قع حا ةيرربأ اذا
 نلسمقتلاو مالو انه تايد © نيتع ةعِإ ركياو نحل :

 لفطتلا هباش دق ىنكي باطخلا ينال يذلا بتاكلاك س

 للذ ًاممح اذو اذهو يبيفط اذهو يعدي 07 1
 ليكتتلاو باجحلا اذطو * ىتاي ةعاجملاو رشبلاب كاذ

 ليوت الو فقطع. هم نكلالا ىلع نامزااةدوف دش مل

 لئدعت ادهاش نع اذإ ال * وقم ةداهشلا لدعاذعم ناك

 كرر وادا عر لف و ففلالاب ىومما يرئالعاذاو
 لوبقم زئاج :نيفيلالا. نب هلوق يذلا مالا وهف

 ليحر هنم ناحو اود ل

 لمح ريصق بحاص نه 4
 لياح بطخ ىلاخلا دقف نأ # هياع ءاكلا ىلع ينءلتال

 عقوو تب 2 كيو يل لاف ةديصقلا هذه يف هام يذلا باطلا انأ هب م 5 هياع هتددرف لاق

 تيوس دق تلاكلو كال اذه ناكل اج اص 000 واو ينذ الب باطلا 3

 م 0 00 قع

 اعلا هملعق ءادأو دج ناصخاو طم 4م ه4 رهظ اع كا يك نب يح 3 وأ دوسأ 0 ناك

 د هبنام زا تتش نئاف 0

 1 لاو نانلا تناشاع اعدقل

 نب دمحم. كلذب 0 اعأ هللاو بأم ناو ةحلد انا ينكيو هةعانص يف عرب آو ه>رذخو

 ناكوةحياد ىنإ ينانك 0 لاقذد ومالا كنتع ىنادح لاق نوره نب نوء.م ن ء يديزلا سايعلا

 4م ع ىةهس توص 1 ناكذ ينحل

 لاح نيرهط ىد تدل مآ دب ا ىدوت ١ ةحاد ايا

 7 را سل و صل ب ب طل ص ص ل قو ب وص كج م رم وو م

1 
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 اذا ةينكلا هذهب فرشتا انوملا انا يديساي انأ تاقو هدب تامقو اهليقف ةحبلد ابأاي تاسحا يل لامتف ظ

 تخسن ( جرفلا وبا لاق) هعمس اذا هنزميو هءانغ ىهتشي قراخم ناكونوءيم لاق كنم ةلحت تناك |
 ىنا لزتم يف نيعمت<# 3 انك لاق نودمح نبا ىنعي ىنثدح هطخب رمعن نب د# نب ىلع بايك

 نبمهارباو بهو نب ناملسو نومأملا نب رفعج ىنعمو حوبصلا ىلع انءزنع دقو ل اك وملا نب ىسعع

 بيىعةيراج ةعدب تنغف رورس ما يف نو امهءبراو>و ةيراشثو بررع ترضحو ربدملا
 يىلذعيفو يمالم نم"ىشرلغ ىلع * لذعلا نءالهح تريك ايلذاعا

 : 1 نافرغ تاغوسيرعأ ةاس
 نالدح اطىاق نم ناعيفذ * هنود لاحاه رم ىلف مار اذا

 ةيورشو ةدبرع نيفنص تقولا كلذ يف نوناعالاو فرظلا لها ناكحو ةيراشل ءانغلاو

 |ناتكاسةيزاشو ني رعو حا رقالاو برطلا و نانحتسالا قماعتس#ل بصيتي نما سا

 نافع تنغيت> اهزواحال اهس ةعنص ينغت امهيداوج نم ةدحا و لكوت نات ال

 ْ راش هيفو ىنم ادق * ا ير ازنميفأب

 أ يل تلاق نحالا اذه نمل يتخأأي ةيراشل بيرع تلاق ت تكسمأ اهاف ًامجع انيرشو تءاشام تاس
 ا هريغو قحسأ ىلعهذىعو هنسدحتاف هبت يدباان مقا ينعت يديس ةايح ثانعت 20

 فان اع كس لا كن نا كفدت ينأب د 0 تلاق مث نع تنكس ف ويس
 نب ريبز توص رْذ وأ ةددلد ابآانأ هلك )ا ىنغو برم ءو نآءطا املف ساجو رضع هيلا هحوكدب

 ا ينإهللاو عن اهرذع ا انأ ءارذعلا يا لهو لاق كاع ه> رطب نآس ريضاخ ت 1 يدنع نامحد

 هاف وت 2 ىح ةيراش هتعدا يذلا توصلا ينغف عف دا هدف تأااق 4ع انقرتفأ س 1 0 1 مال

 ةعدب كك ميدقلا» ءانقلا | وثئغو لطالان ٠ انوءدوقحلا يفناوذذ اه راو هط تلاقمت رم تك اضتو

 امسفنب ذئموي يه عفش موا مف راسكنالا رهظو تق رطأو ةيرات تاجضسو بيوع

 ثعنع يىللاق لاق نودمح ن يح ينثدحو (لاق) مهسفنأب 2 ا ميصعت مالو اهيراوح نم دايخ الو

 هل وق هينغي ىقراملا ناو حيظصم وهو ل كوتا للعام و تاخد دوسالا

 درولا نمقراهحويفنوالابو * نوفا درا ىاتاقا

 لود التق مةع 8 جفا هلع لقأو ارا عت وعلا هداعتساو برطدقو سلاح ةكربلا ىلع وهو

 كربلا ةنف فضي يذلا ىرتحلا رعش فاخر كا

 هس وص
 اف تيكر ءامم تيسح اليل * اهناوجيف تءارثموجتلا اذا
 اه.ش اوجالوقصم ن أ وحال م اكسال تدب ا ءانضللا لعن او

 اناا م ىعدب مويدمسانأ * اهتنيز دعب نم ةئيز اهدازو

 هيدا ىلناقو "لع لقأف توصلا اذه ينغأ تففدلا يت> ايحوتسم انوكس قراملا نبأ ت تكس ا

 يتاح حتفلل لاقمت ا يي> برشاو هن د دكان 0 مو احدق برشف ترافق 1 ينايحو ْ

 ع اللا يناغالا 20
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 عمجأ كلذب تفرصناف هماخلو هجرس هراف يروش ىلع هلماو ةمان ةملخو رانيد فلأ ةعاسلا هيلا

 م7 ءانغلا نم رابخالا مك يام هش قو

: 
 كيس وص

 ااا مالم نب نى دع لع م لدعلا نو اله تارك ) ىاذاغا
 ل قل نعال وط فاأ ملو * ةولس سانلا ىل ثدحي يف أ

 اهثمو رصللاب لوا ليقث بيرعل ءانغلاو ليم رعشلا ليوطلا نم هضورع
/ ©» 

 نالدج اط يلق نم نآعيفش .* 5 أهرع يلقءاوناذا
 3 تارا طاع © احبصأ مثىلب الاق التلقاذا

 ورم ن؛ىلعل رعشلاهل سيلو ما مار ةوسع ىلا رعشلا اذه نو.سشي ناثاو ليوطلا نم هضوىع

 يدهملا نب مهارب ١ ىلا ع اعةاملاك 0 نم رسب ناك ةياورلاو بدالا ضحانو م لحر يراصنالا

 فيفخ بيرعا هيفو 1 ايلحنو مهأ ربا ةعئنص نم هنا لبقو يطسولا نر ليقن ةيراشل ءانغااو

 اينو رخل نك

 طل
 راغ هو ين* اندق 7 قراز نم ينأ

 راصق رثب فنيضلا ىلايلو * ايرثلا عولط دعب ةليل
 رامدلا هيف كتءاذه نود * افطعف يحالصمأ ىىله تاق
 رازالا ذلو ىمةس ىفشو * ىضراو يطعأو ىم اند

 روداصو هتملص ديح نو وهو يلع ولاب لوا ليقت نامحد نب ريب زل ءانغلاو رعشلا ن نمل انيلا عقيم

 قيادص ب 0 لاك 0 نب دحأ انثدح لاق هيورهم نبأ انندح لاق ىلع نبا ( نارجلا ( هيناغأ

 تدعر دق يثاوحلا قيقر يحاونلا فيرظ موب انموي نحد موبيف هيلا بتاكلا فاسوي نب د ل

 الو لقتق كن. اندرفت الف رومالا ماظنو رورسسلا بطق د11 نسم راو تهور دوا
 لج>رلا ىلا مسوي نب دمحا راضف لاق ريدج هيدعاسعو ريثك ةيخاب ءرملا ناف لذف انع درفنت

 لح لاقت د وسأل ١ تبع مهريضحو
/ 9» 

 لاه انام 0 # 1 هفلؤن مغ وأ

 لطر, ىل وءدنو هبرشتف * لطرب ينأتنا ًُءأ راانيعف

 لقع ريغب هنم نوفرصتيق # اعيح اناا ني دع :ةسآو

 لغش لك ةمادملاب رداس #* مل نا مغا ا موب مغلا 3

 لعاب اط ءازاال نافع اهناع: امر ءركت ال
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 مويلا هيف ىنغي ىذلا روهشملا ن>الا ثعع هيف ينغو لاق

 ' هس وص
 هلماوه بالكلا ءاننأ تورو 6 © هباب نوشغي با ىعالاو دنا يرث

 هلناقع ولا لتقب تح رادلا اول « احم لاق هباوبأ اوناام اذا
 عوجلالتقي يت>هلوقو ا وجاي ولاق, اولخدا اوهطو اهل ءاعرالّولا لماوولا ليوطلا نءدضو ع

 ىدسالا ريدر 3 3 هللا ا هل ندشلا نإ عوحدلل الث ا م || لمح 1 بهذيف مكمعطي يأ هلتاق

 قحسإ نع يلعسولا قار ل ةبايسلا لمر حر نءالءانغلاو

 م ةيسلو 3 ريب زلا 3 هللا كيع را 1

 نب نيعق نب ورمع نب فب رطني َذ دقنم نب سكن ة ةرغ نب ينعالا نب مشالا نيريبز رلا.نب هللا دبع

 سعاش وهو يبا ىعالا نبا نع 0 ل نعدمأ كذب رشح هعز> نإ د نادوادز ةءاعث نإ ثرحلا

 بصعتلاو موف يوطلا يوذو ةمأ ىنب ةعيش نه ناكو ةيوءالا ةلودلا ءارعش نملزتملاواشنملا 5

 هيلا ناحل ارا اع 5 وأ ةركلا لع ريب زأأنب بعصم بالغ اماق مهودع ىلع ةرصنلاو

 يف تامو كلذدعب ريبز ١ نا هللأد ع ىب ع م بعم# لتق ق> هعمل زي لفديلا ملقا 5 هد

 هسفن ينعإ لك قلا وهو ريثكأبأ هللا دنع ىنكو ناورمنب كلملادنع ةفالخ

 يدع 0 ماطر جسام -كانأ َ تاعفام تلف

 ىلع مكحلا مأ نبا نمحرلا دبع ناك يبا عالا نبالاق مهرش بوهرملا سانال نيئا انيطا دسا 07

 ن ينعالا نب بهو نإ سدق نب ةمقاع ينب ند سان ناكو نام نا ةيواعم هلاخ لبق نم ةفوكلا

 نمحرلا دبعج رن ةيند ريب زا 7 هللا دع طهر نم مشالا ىنب نمالحراولق دقت نب نيك نا 8 0

 دل رك |اهدحأل لاه دنا ين نا“ ٠ هلناقيفرو ريب زاانبا هعموةيواعم ىلا ادفاو مكحلا مان

 دع لاقف رصأ ىنب نم + ناذفاا يد ث طا نب يدعو نيعق نب رمدأ نب كللامنب هي 0ك

 ا ان 0 كيدنل نيتيد كم يب نمدَحت نيبرالا بلا مكمل مني نمحرلا

 نبأ فلاذمف ضايق هل لاش 0 ٠ نم دقولا ن ءهدرو نم رأا ديعهيلع بضغف ٍ ًاهلازحا ىلإ لل

 ناكو ي مم ا ما ناوحم ل 1 ا هرمي ماقو هذاعاف هب ذاعف ةيواعمنب ديزي ىلا قيرطلا ريبزلا

 هلو اهاوا ةداصق ريب زلا نبا ه.فلاقذ هيعاوةصقتلبو هطغرب دب زب

 امر امون نيعلا موسا ىناك * اهانه نأ نامي ليلا يأ

 اموقف نارا ياس راوص نإ هر ناك هل درو

 امرت انو ندلا تاني سدا # قنا سانا ىلإ تاكا تالا
 امءددو اقرزارص ان د امام نواف ام قوسو



 . نينا
 م اااا1 2 2 2 222س تت يتتظ©ظآآآؤ69 6 27 2 يي

 ْ الو لعب ى حا نم نويجحم *« بلاغ نب يولي "يش ىأ ىلع
 اماظتوحاتنا ىدالب تاحأ # اهْورَه ةيااوصقف اوناهو

 امألأ ناك نممؤالاريثكىلوو * مكئيوىيب هللا يضقاف الاو
 امم ز ؟ماؤفم وحل |امعءبيغو 3 ةعاضر فيقث نمانث دوش دقو

 امدلا كعزايح كلعيملو تححم #2 اهرح كوذداص و مشاه ون

 امدقناكيذلاقالعىرصالكو © ةلز لعنلا كب تلز نإ -

 اك ايل[ ها ةج مالا تاط امذك كنا
 *  امدتتل هتقالولو بيغ # يقءاسم دارا دق ودعنم 5و

 امروإ رجاشملا بانذاك اهافش * مكل ىرا حوننيماح نب ماو

 ام الاو كبانمارشسانلا نم * دج يف شي رق نم ياخ تلقناف

 امطفاو مها ذإ قح هبرم * ه_طماف ةقرخ يفافضاريغص

 اموؤم د كاتماك اسادؤو #3 ةشتم ماحل | نا ةدا> يار

 امد 8 وامد ُُق وال ديعلا 1 مكناكم فين يفاطيقس مانكو

 ريب زلا نالاقف دايزنب هللا دي.ع اماوو ةئوكلا ن :٠ ءمكحلا ما نبال نع م ىنارعالا نبالاق

 هلتاق«يلتدبذإذوعنباتيمر # ينناف يع 1 كينع غلب

 هلضانأ يح نرقلاىوثا كامو #2 3 درا هباهذأ ةرذق ىلع

 هلئابح هتحردتسا ىح لازااش 8 ةعئون در: نم قراتع ناكو

 هلئاوأ هد ظ نك لاو #*؛طهروب > ثاأريه نم هصقتق

 هل>الج هنع لح ذا اضفلا ياكك * مهلابح هتءلسا ا حبصاو

 اص كَ ىلع ان”دحو مزاحنب يد لاق ةباوب 0 دمحم نب ىد ا ىدح تانك ن هو ) تّحعسو (

 00 زلا ن.هللا ديع ىلع بضغم 6 مانبا نر اادبع نأ ناد مساقلا نع يبدملا ب ني

 ن ءايما الكاف كراد ة هم 3 0 لاق هيلا ءاكشف ةيواعم قافدرأد مد دهن هاغ هبا هغاب الل

 ةرمشعلا ةرمعبلا أ تعب هكلوا أمهيق نيئمؤملا ريمأ اب فرعا ام لاقت هلا امع هلسدل لاقو ةحراخ

 و ةبواعم كاع هدقريل فلك ءانإ هل دهش ااو لاق 00 فلان ةيواعع هل سهو جاسالمهردفالا|

 مداقمدقف ةريسلا اهب ءاساةف وكلا ىلوالل مكمل مانبا نمحرلا ديعناكو بصق صاصخاالاهراد 7

 انارسا قفنيرو افاخلا لاس هتك رب اهل لاقف: هنع نمحرلا ديع ةارما هتلاسف ةنيدملاىلا ةفوكلا نم

 لاو ينباي هل لاقو ه>رطاو هلزمف هنم اوملظتو اهلها همذف لامعا ةدع هلاخ ةيواعم هالو افْع ناكو

 ريسخ نايفس واو هابأ نايفس وبا ين>ور دق هل تلاَقف ا نول نيل لاق كنان صعل ينبأ

 بسبزاا ىعشي ذكيح ناك هنال نايغ- وبا كلذ لعفامتا هيأ .اي اهل لاقذ كتان نم ريخ اناو كنم

 لاق يجابلا بيطلا نب نسحلا (انضدح ) اوفك الا جوز نلف ادع بسلا ناآلا ل دقو



 00 ا
 ت11 5 سك ها ا ا ها طا ا ل طا تش ننس نتاع تست هداطططس ههه دوس

 هللا دعمانا نافع نإ نامعنب ورم مالسالا ىف هدعلا دخان م لوا 0 ىنغلب لاق ةباسغ 2 ىنادح

 تاهه لاف الام انإ ضرتقا لاقو هلكو اعدؤ 597 ايون هبا 2 تع قر“ كد 0 قدس الا ريب زلا ل

 فال ا ةريثع ًايناثو مهرد 0 ال وأ هل ضزتا ازا 7 م 0 لاق ١ ائيش 1 اناا

 تلج ىف ؛ ناو نام + :ىدالا + كا

 تاك ىح هديع .ىذق- تناكف' + اعاني وح كح نم كاد

 وأ ينربخأ لاق بدؤملا ة ةفىع نب دما ىنادح لاق ةزاحا ىن روكا مساقلا نب نيسحلا ) 52 (

 ءايبأ دف دق يدسالارببزلا لإ هللا كم 3 ناكل ينأ ير ا 0 2 ملل نس ةيداع حيصملا

 لاَقف ىرازفلا ةحراخ نبا

»© 

 تس وك

 هلئات تن ايذلا هيطمت كناك * اللهم هتئح ام اذا هأرث

 هلئاس هللا قّتيلف اب دال # هحورريغهفك يننكملواو
 هودعم لاقو بضخغف هضصرب ١ اباوت ءابسأ هبانأف

 نا ماع صجح ند نبك اكد #* اهرظن عبذاتب د

 2 ماقلا يف اهوبأ كمل م رظس دوه ةهرادو هللا وذ

 لك يف ةفيظو ةييشن : ىلع هل لع>و ءه اهاكش 42+ ضل هلع ند رذتعاف هبلا ف 5 ره اما كل غابف

 اكد لف ا هللاو هيئيل لوش ءامنأ ناكو هلذفشبو هحدع كلذ دعب ناكف هيئنح هءافتكا و هل

 2 نأ نع 0 م نا 5 2 (قاربخأ) نا ديه مكم رظب تت ل الا هريغ و ءانس َّق

 هموصخ ىكربو 0 0 0 8 نر كا 1 ّت انس هانإ لا 2 9 هيرضو

 هلام علو هللءحو هوو 2 ا ءأ و ةيعافش قاطأف هصاخ َْىَح 0 يف م ا مآ نبا ىلا عفش و

 اف لوش ري والا كذب روت ذا|توصلا ا لا ةدلد .صقلاهذه هيف 0 هلا“ ند ةئاد ةيارح

 هلباز ا سال سات لش دوس ا

 "0 اشو هءناعا والا لعش

 هلضاف ءامسأ رجالا ىرج الو

 « تنطق صقح نب ءامسأ ريل

*« 

 الحانات راف ءامسأ نم نيحلس #* ىرجح ولءامسال ائفص لمت<و

 ظ 4#

* 

 0 ءاممأ دح الإ دح الو

 هلداتحو افصلا م باساب 0 ا ٠١١ ضحتتسا ىوع

 هلا برثلا نو قلي اك انيس ا كسا هانا ءازخلا ضو

 تخارلام يورو )١(

1 



 0 ٠

 هنا نكح نب ءامسا ةحام * اع نصح نب ءامسا لخفو ظ

 هلداعي 'يش ىا ما هبيباش تدعاذإ نصح نب ءامسأل ثم نق ْ

 ءاباصا دن ناس> ابا تيقل * ةطيطح مهنه تيقال اذإ تنكو ظ

 )١( هلواقءوهشو.>|نع وذو #* هسس نوحرب ناسغ هفيضت

 هلحاوريدجم نانوملاب ناك ولو * ايصخ شاءام ىهدلا لازي ال تف ظ

 هلئاط ءاهنا عاب الا سانلا نم * هتملع قاخ ضرالا ىفامحبصأف ظ
 (؟)هلئاصتن ايذلاديطعت كناك * الامن. هتئحام اذإ هارت #*

 هلهاوت بالكلا ءام تدرو م * هبانوشغ بارعالاودنللا يرت

 هلتاقعولا لتي تح بابلا او © ايحم لاق هباوبا اوتآ ام اذإ
 هل_طافمو ءؤاضعأ ةمطقم * هناو> قوف يتبل لزايلا ىرت
 هلماناو ىدالا هانك تلح هع ىذلا وه ناك ءاينا اونا ام اذإ

 3 سايعلا ان دح لاق دمت نب مشاه (ينريخا) مهرد ىلا ةديصقلاهذه هكا نيح ءايدأ هاطعاف لاق ا

 لحد طا يلا سعالا نبا لاقو شايع نبا نع يدع 0 ميشا نع ناندع وأ ىنادح لاق عئاط كوعيم

 ريزاا نبا مدق نيح هحراخ نب ءامسا هدنعو هق وكلاب دايز نب هللا دينع ىلع ا ربزلا نب هللا دنع

 ةلوغ كرا ةيدن نرخ لع املق مالا ندا
 برالا ىلعابص امرغم تحبهم * امهده دعب اذهو يصولق 0

 بنقلاو نايفس ىلا نيب ردبلاك *# هل ”ىطملا ث>:نمريخ ىلإ تنح

 بع حزان نم هترك ذن دقل * هلئان ءاتليلا يرق ترححذت

 برأ نم .ناسح ابا ىتالا ناو © هءرايز الواين ناكام هللاو *
 برمعلا يف ه.قلاف كماما اذه * اط تلَقف يناخ ينءحرتل ا

 بضغلاب ما دنع بقاعيالو * هقراشإل ا راحرمشلا سال ج

 كلا م شا ودع كاعد تناك ةمرك | ءانملعا تيب رخل نم

 ١ نس يب نأ ىلإ هنم اربي ال نونملاو باكلا هباصا نم لوقت برعلا تناك ىبارعالا نبا لاق:
 كولملا دالوا نم هنا لوقف كل أ

 مد ريب زلا ن هللا دبع داع هيق قم

 رضع انثدح لاق يجحربلا عيب رلا نب ناماس انثدح لاق ةفوكلاب ىلحملا ىسيع نب دمع ( را |

 ,سوماق ها نويناشيملا بسني هيلاو نيعر يذ نب رجح نب نمرلا دبع بقل ناشيحلا ١
 ةروهشملاهنديصق يف وهونانسنب 0 م يمحاس يفانب ريهزل هبا ىلعةاورلا قفا تيب اذهو(؟)

! 

1 

0 

١ 



 (#ه

 ا نك دوتكلاا د نب ند را دبع نع فن يبأ نع دعس نب ور# نع , جحا: 2

 ١ يفيبا ىعالا نبا كلذ ضع ركذويدقاولا ن تأ نا ان لاق صيد طا ىلع نبا

 3 ااموب سان ا ىطخ كد ع 0 0 0 ا الا ثيدح يف مودع ءا ثد د>. لذ د دقو لضفملان ءهّديأ ور ا

 ْآ ناكو ءا ا ءاعش 1 وأد قر#< ئىد ءاهد 0-5 6 موس ءاهسلا نم رانا ناو لاَقف ريثما لع

 : ل ناك ام مالسلا هياع نيسسحلا يدق يف هودعي ةعيشلا دنع حيف قر ةقوكلاب ةحراخ نب ءامسال ا

 1 نب لدم ىلع هيرصن يف هتكَر >و لق َِيَح يدل رمل هنا "ياه ىلع دايز نبهللأ د اا

 ٍ لاقف مه ىعاش كلذ 5 دقو بلاط يبأ نب ليقع

 ليت جحذم هتبلط دقو *© اما حلالا ل ا

 : هرمصنتل ًاسنق نسا ب م هلدقىف ربدبو لات راتحا ناكويدار م ةورعنإ "ياه ليتعلو ف

 ا 0 تامهو كسا نك د ار ىلع راز وال قحسا 3 ىف ا دقوأ لاَقف هيف رات 1 لوق ءامس ا

 ا هردق ةلالحو ا مح ضوأ ي ردم اماع مده ف 0 06 نحأق هناقق هيلطب ا لأ 00 ا |

 ١ | ناك لحي يب نهلحر 0 سدقلا ديعو هللأ 2 وس تناكو اب مده نولاو ةعسر تاو سف ف |

 ريب زلا نبهللا دبع كلذيف لاقف راتخملا ةطرش ىلع
 ١

 ْ اهذوخ اهارع دق ام ىلع قوز م غدت بوأت
 <: اعنع نك درا اهدواعو #* ةلا نال نيعلا داوس نأك

 اهديصصي دلو اهحاتمم ىول # هيعص ناحيح لحم ن م ةرضحم

 ان دم يرتب جاور تعاذا * لينس ةيظش 3 8 لالا 3

 اهديرف امع ناب نامح ريش * ايهناك اعومد ترذا تقرط اذا

 اهدوقو كاذ ليدتقلا اه رح اعيبا * ةلاد هشارلسلا ناك
 اهذودمو اهدسبجحم ىلايلأ كاذك + يي ينو سفنلا ىجانأ تاقف
 اهديرش الا قب | هس ىراذ# ينناف لأ م ىعز# الف 4#

 أهمل يعي ءاسالاو ثيداحا * اهسبو قش ماش | ضرعو يفانأ

 انك تعو ءايقاتف "تعم زكل « هراد مده ناسح ا

 اهدودح رشب الا تحيدا الو * اهلعب يزاوحلا ينعارضم تزج

 * هنو ريهام 0 ريح اف

 م ةييرك مون لك قاحال دخلا
 * اومتسا يناتاليولا ومكمالا *

 * هل كتالذخ دعب نم مكتيلابف

 اهدوميو راد يف ىرقلا سوم ه* 9 تفس ذا ىلا اوبضعت 1

 * :"'' اهزيدحو اماولأ ةدنشفاا# 1 مدع 0 0

 اهدوتع :سوبلا ليش يف بن ي * ةظرشب مكف لجملا اهمدهي ©

 اهدي رط امون ءاح نأ ا الو

 اهدي دع رك ماوقأ ةعام

 ا اهدماو ىداْس أ أم هلك سمو

 اهدوقع 0 قانعالا ىلع راود>



 (نو)

 اهدمكن ناب ا[ ردع ىلع 2ع هيون ىدوهأا 2 كيعل ىرمعل

 اهدودخ رعصناطحو نم رف # ترمش ءامساناطد# نمزناك ولف

 او الا رع كرو 8 هده نوشلا هرغ' وأ تيتو قف
 «*  اهدودلشري>ايف يئاتك * مهيد نامع نيد ًافلأ ني

 اهديدص كانه هايقس راثلا ينخ * تميرمودبعشاع مكتم شاعنف
 نب ىلع ىنثدح لاق دعسي ا نب هللا دنع ىن'دح هنع ىلع نب ندحلا هب ينريخا ( هيورهم نبا لاقو )

 ا الا ةحراخ نئامنا برعدحال قارتلاىلو ا ريئزاا نب بمصمنا ىلكلا نان ع حابملا | ظ
 مدهف يوطا ىوما ءامسأ ناكو ديعس نب ورم لتقو ةفالا ىلو دق ناورم نب كلما دمع ذئموي

 د اهدوهسربب زاانبا نافنوأت ان هلوق كلذ يف ريب زلا ن.هللا ديعلاةف اهقر>وهراد 0 ا ا

 ادح لاق ىنادح لع 0 نسحلانال و ند ىدنع حصا ريا اذهو اهرسأب ةديصقلا 3 دو

 ار يلح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ىشمدلا ديعس نب دحأ 3 تءضصو نو ا لاو هد

 اهدوسو اياملا رح مكحبصت * هلق كاذ وا نيعيسلا بجر ىلا

 اهدوق ليئربج ايف بئاتك * مهند ناونم رصن افلا نونا

 عناص تنأام يد ةدحل هدديح لع تردق د فب ريقطا نا وكلذك لئاقلا انأ لاقف

 ا هل 0 3 محد و مم لوو مهنبحأف موق كلارا را الإ كلن عتمأ|م يناامأ لاذ

 نب بعصم لتق املفمرك ذب ديشيو هحدع كلذدعب ريبزلا نبأ ناكف امركم هلزنءىلا هدرو ةوسكو

 هللا دمع ناكف هريخاربب زأأ نبأ فرءعف ساحب يف نايبظنب دايز نب هللادبعو ريب زاا نبا عمتجا ريب زا

 هل لاق وديكتوب هليمتناف رب زأأ نإ تعاعم لتق يذلا اوه

 دي يروا |ىار كف دل د2 تع ها قاع تا نظم أ

 | نايبظ نبا ناكف لاق لذعلا فه سلا قدس تاهه ةاحمال لاق كالذ نمةاحالا 0 نايبظ نبالاقف

 الز هج لك يح ماني :الف همانميف هيلع لوهمناك ةظشب الو ةمو'يف هسفنس عفتيال اممم 3 دعل

 دايز نب هللأ ديمع ىلع لخد ةفوكلا ىلام اعل نم رثيزلا نبا م دقاأا (لاق ) تام يت> كلذك لزي 0

 لمواقف هناطع رارداو ارو هند ءاضقو 0 5 هيمان ةيواعم نب ديزي نم نا

 اطوأيتلا هتديصق هدشنافهل نذاف داشنالا يف هنذاتسا مث هيلا

 تسب وص
 بِضقتم نهاو اهنم ليلا ما * بنجم ما ثداح ىلياب مرصا

 بعلو دل زاسأ نحل نكلو #* هناك يديهعل ىليا نمدولا م أ

 يئافطا نع لش ينان نينح نيّيلا نيذه يف ىنغ

 0 نبع وموذضه * نيل ينأ لاسلاب ىعاعت 1

 تتنوع عاب ل ص تس جوج جو جت وو حب رج م حوجججا



 بكا مر 1 كالا الا سا
 4 خيا ا

0) 

 بوثللا ٍبَوُدب نا و> را يناذ * افراط لاملان ٠ قفنا يتميفاو

 بطشو يمالك 8 ع ان 4 دكا ناك نإأ

 ا 2 1 #* ةخائد باك رااو تااق 3 ع

 تعشتلا ىفلا يعاام كلذك + .ةيحاس ف جراسا للا
 بر د رع خلا تموج مج هو د يف ثدلت ا -

 باطم شعلان مىلوىذالالو 0 عفاد ىف م دوو ىسيع

 تبوصتم اهّوام ةالف فاطن #* اهو.ع ناك تح ترءض دقو

 بحهصم ةيمأ نم مرق كاما * هنأ نيالا يدشنال اط تاقف

 تطاق قرا هللا دمع لضنف # هلقناك *ئرصالضناو رك ذاذا

 باخموتانءادعالا ىلع تنأو * دعي حرقاكب تن ولكناو
 برسو ريم ىسرأ ام نيفياح * لاةوةسدجلاو لادنع قاصت

 تلات تاك امادك رد ادق رشاف# قرات لوا سال

 بح سمو لاةملا يف له اكل ي رح# ةحاح باطن يايا و كاف

 يذلا لجسلا م ةجاح كيلا نه كح دقو هللا دينع لاقف لاق ناطأال يناغ ريخمالا :تيلا اذه
 نب من ناك ينارععالا نبالاق مهرد ف الآ ةربشمب هل نسعأف ينيفكي ريءالا اهيا كالاوت لاقت كيور

 كلذ ىف لاةف حبق لوق هنء هغابو هياع

 ِي دعو راق لوه مك هه بعل ةعاو را بشروط م

 دنحو بارعا نيب اًقورط
 ىدهع تفاخا ما دولا حصا 2 دك

 #27 2 قى انا>ر 5

 تاعفام + عاام

 دير بيضقو 252 لبا 27 يعازألا ىلع م كا ااناك

 ىدعب ناو> الاب رغف و سؤ 0 ينع غابم ن الأ 4#

 لداعأالا كب عقأ نإ ينذ
 ديم نم باجي ردلل لدغ ىلوأمشىلوأ من ىلوأذ

 د لاق 1 ينربخأو هند لس 0 0ك ىدع يف ؛ ليد لاق ىعأ زا 0 5 مشاه 2- (

 هللأ كم 6ع 0 هربا

*# 

 دو ةيصان عك عكو #2 8 نأ ير " سو.ثلاك كتبأر

 دب َرفلارت الا يذ فيلا عق وك 2#

3 

 نع ديعس :غ 0 ىلا ادم ياسا يسع ينادج لاق يلا 0

 يفهيلع دقح يذ لك غلاب هنم بقي ءوخأ هماقأ الف ماوعاا نب رييزلا نب رمعا ًايدص نيرا نبأ ١
 هيلاطب الو 3 0 هماع ءدا "نه كا و ناكو ا 0 000 نك 43 لسد كلذ 0 ١

 ةةايمسحلا _ نلا
 دكدهى كه #####ُْشْْف#فضكفكللششش*شش*ش**٠***ش#*#*ششلقشقددككككش75992992آ59----- 7-71 33اصسيسسسسللج ابت7

 0 يبي بيبي ل ل ااا 4



00 

 ْ رهظ نهم خضاب حيقلاو هنوب رضي وناكف هم ضقيأ نكدلا هيلا هلذدب 5 هلو ليش اعاو هد

 ِ لخ دف لاخلا كل: ىلع تام ىح ثاغي الف ثيغتسي لولغم د.ةموهو ه1 بثق هياع بدت تناكف

 ا 1 لال كب وهو ه زدني نأ ديزي نيل حدقمدو يفو ريزلا نب هللا دبع هيأ ىلع هب لكوملا
 ١ اا هونفداو ا 3 ولفت اللاق 5 ناللا -_ رش و هللا 5-2 1 لاق م لاق ور# تاكا

 , اعدنوالخو ًاهدصدل : هلعش ءاخأ تاونو هس ر لا ل 00 3 ف نادك نراك رسعملا

 .بوّقعل ناكف ةراموب ةدحاط نب بوقع كف لاق ينأادملا ن نع ا 1ا ىنادح لاق يم 020

 ع 0 ىناناق ابتاي لوقي ديزن ةلاخ نبا

 ندد 5 ماكي كيفك »+ اميلونيح 0 00 د

 نجحدلا ةليل ف حايصملاك 0 »*# مردغو 2-5 ورعل مدقع

 د. نءللا قاح هقاس 3 4ب ءوذت د ه4سفن دو الوح هتاكو

 ىغعَد 00 ىف يح هبراضل # هسفن دو# ذإ را لاق اف

 نكرلاو مم ز ناب ىلذ تعرصو * دياع كانا ا ن٠ 0 د

 د 6 ننال 0 0 7 د مكيدع 4م روظلا برضل ماعج

 0 وح 00 0 2 ادقاع ردغلل ناك 2 0 0

 د يفز مأ قا 6 ءااح 0 د تو>اهردنم قسفلاتاذكتنكو

 ند نمو لياخ نءا اة وعو # يزءامرش ادلاخ يف : هللا يرد

 ندفالاو :للخملا 4 ال كلايق #* ةهافس طالب لأ اتق
 نجسلابو طايسلاب ماتق نكلو * و.تلتقذاوكزهج مكن ول

 يفسغل هنودأم هللا 0 نه 4ب د يراامكيف ىراقا ود>ر الىباو

 نمالاب ةفاغلا تعتباو بيشلاىلع * احشاوناك اهماحرالا ن٠ تعطق

 يفي الو مطحلا لودام مده د هما 6 اطساف يعاسسا 7-4 أو

 نةح ند 00 صهدلا ءامدلل ف »* 8 لال كف نك نع 00 الؤ

 يتااخ نبأ يق ا
 هرب ىدمفلا نعي ذأ 000 18

 0 2 تود الو يح » يغتجف نحمل ادة هاه كل

 عيظف عاش نيح ءوس 0 ىلع »* ظ اك ور لا ءاحدقل 0

 0 ا 0 * تت رفقأف 0 بوققعإ ا

 ةفوكلا ىلا هيعنب ءاح يذلا ناكو لاق



 دو از اجه فول. كا
4 30 0 

 0-1 تا ول

 ( #«4هف)

 هيلع اأو عاود ف فرصتلا هوعنموهومزالف ةعاط ند رب راانب ىلع ناك ( ىبا ىعالا نبا لاقو !1

 ربز لا نا لاف ىئذ هل لاش لشم يفب نم 1
: 

 ظ ا وفل أم تع ا لعتنأو نإ ةكمن | امن,نعليفلادك ءاحأ
 لمارالا ىثمتاراذلا يف نوشمع# مهند لحاذا ىئاللا نم قرأ ا

 اولواحي مالسلاب مالسلا ريغو * 1 .مالسلا اولاق اولخد اذإ

 لئاقنيدلا كردي تح دتشااذإ * ندا هلا متشااذإ نيلأ

 قعانوشلا كافت 5 لبق هلوا< * امضءءذخ ا لع تضرع

 5 لواحملاك هل اباينأ جرخأو * هسفن عداد تلقيتح بءاثت
 ْ ما نبا نحرلا ديعالامل يىماعن.هللاددعو مكملانبناورك ربزاانإ راجحتسا ( ينارعالا نبالاقو ١

 ْ كلذ ىف لاقو ةئيدملا ىلإن اوم عملخ دود 5 اماقودا راح كلا |

 رماعن.اليدتغاويحورفالاو *«يمآتفاودعناو صىلايدجأ

 راخلا قار فما ممراكم #* م موب ىلا لوحرف ىلإ

 رصاقتملا" سستم عاب بدي * مط ءاعدقدجلا يف ةروسمط 1

 ْ رسايقلا كام ها ىتد ةمدرو # و نءءاحطبلا صام 5 ا

 ١) ةفوكلاىلا ماشلانم هس رطىفيدسالا ريزاانبال ارامل ها نء موق ضرع ( ينارعالانبالاقو ) ا

 | ذكموي سيق ا | ولاقو ينالكلا ثرحلا نييرفز هلعاودستساف انسفرش كلر

 مس دلل مسوس

 21 ا ؟نيكتتاب

 ١ لاَ ةيمأ ينب نم قيفر د هدقو امانأ زفزهسخ رسبزاا نبا دب يف اهالاوامو ايسقرقو ةيربز :

 كيذ يف لاقف قلطأف رضم نم ةعاجويف تءلكش مئامارأ هسبحيف هكرو لحرق ءاودك ا
 حر#و دج اع يوتا كاذك # حورس ما ءاردللا وبال 0 ا
 حرستملاو كنع اف حورلاىل # ةضي سع دالب تناكدقل يرمعا |

 حيو دازاا يف ىانإ 9 بيبطا دعو ضرغبلا وثدب هنكلو أ

 حر يافا اهوذعا لو 5 ا ىتأ له يرمغتلالأ ظ

 حت نيولدب فرطا طخ فرص *هناكتح اص بيكا تفرصاماذإ ا

 حسم رحبلا ةذل يف هب ىولأو * ىنثللو قافرلا يف اهابأ ىغب
 حدياص ةندلا تاونات نم « تّردوعوقارعاادتر لج را
 عمار د ليحتل كتيرا ىباصا ايف نيردتال كنف
 عر ا كاوا عر راع نسب ارا ا

 ؛ ةيواعم ن ١ لوي ىادح لاق لءلع اع نع لاق يفردصلا 5 0 نإ دم ( ينربخا ) 1
 رب ا

 ١ قامشلا لهاا فا ءلا ليغ اب ل لاقث مطخف ريد هل اع ايلاو ا جاحملا مدقأ لاق يدسالا| /

 مناف رو>> يف جردو بدو روما ىف ترف نضر دق تاق ثلا نإ قالخالا يواسمو قافنلاو | :

 | فأن نب باهملاب قاحللا ىلع مه> مث ائير 5 ءاسف ان رك هلزاطيش هلا. نكت نمو نر 9 كل وهو نيد هل | ْ
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 نإ م ءاخ هلتقالا ةفوكلاب ةغاان كعل باه 1 ةدب 0 ٍْق هوس انعلا مهم دمأل نا مسقأو ةر 5 ص

 ةسدنع هأ اقف : ينءالدب هل“ وأو دل> تاشا نيل لف ل 1 ع 57 هال م : لاو يمحربلا ' ياض

 طحاشأ ن ه4 0 0 ه4سف رو لود مم وهو نامع ىلا ءاح اذه ريالا م 1 ١ كد معس نود |

 هقنع بر ١ ي- مردحاب اليدب تدعلا ذكموب اه جاححا لاقف # لثعتاب اًماض 60 قوقل كلوش وهو

 مهوفحنأ لاقبتر 5 امفاريمج ره 3 تءاح محارب ىلا هدهلاؤ اذه 2 لاهو ةاضوخض جا احلا 6 ظ

 (١)مهضعب قرع عود نامل يلار ويعال 0 ىلع سانلا م>دزاف نيب راه اولوذ ها رب مهوم رف هسا 7

 ىدسالا| رع نال نيد هع لاقف

 0 نايا سنا رحال اير < (60) ةكقلاك يازنالا ل وقا

 ايهشا جلثلانماياو> كب وكر * امهم. كؤاحم فسخ انطخاه
 برقا يهوأ نوجا ناكعار * هنودناسارختناكولو يدحاف

 0000| 1 نب ىلع ىندخلات راكب نب رزلا انندحلاق قارولا نيسان: ىنع ( تربخأ )

 ضعبل لاق مل ةحراخ نب ءامسال كحدم يف اهرطق اضنمتو ائياع ءامدلا طّةست ما هل لاقو هل ندا 0

 : ا هدرا ريح نم

 ءامسلا ضرالا ىلع َت رطمالاف ان ندح نب ةحراخ نب تامادأ

 ءاسنلا رهطلا 21 مح 0 2 6 2 00 0020 0

 ءادغلا كلل ٠ 0 2 00 يفو ا

 8-1 هضوعف ا / تكالذ مم غلي و فرضلاف ى 7 6 كلا 3 0 ىلا بهذأ هل لاقو بوصم هيلا ا ا

 يف ارعالا نا لاق هاون 4 اع نس 0 هكدم 0 هر ص الذ كعل تعضصم هضوع 2 ا

 هحدع لاقف ةيها يب ف

 ) )1١ىلا باها نم دحا احا“ هللا مدقاو انالث مكتلحا دق لاق» لماكلا ىف دربملا لاقو ||

 ةنال# 0 اذأ هّط رش بدحاصو هسرح تحاضصل لاق 2 هلقالا رولا لها نمالو اهدعب ف2

 1 عفا اذه نأ ريمالا هللأ حاصا لاو هاب يمح ربلا"يباض ن 8 ريم هءاشل ايصغ كفو رب | مايا

 3 هءاساح ديدتساو دن ا.اع ريك خيش اناو اشاح مهلطب راو اح الاس مهعجأواديا ميك م ع ا و 5

 : | تناف دعو ىلع سأ انلا كاب ارت نا 00 ا ينكلو نيب كد ناو حض ذاول كرذع ناجاححلا لاَ

 هحاللسو هدازب عسبتيال مهدجأ لآ ىاناا ليتخاق لمع 4 0 نام بدحاص ”يلاض 31

 : موي هللا ديعل لوقأ يورو (0)

 :هاؤهع 21 ل هسناب هصدخو هرإو ةودسالا ريب زا نب هللا كديع قدا ةفوكلا ناو ص نب رشا و ل

: 

: 
8 
8 

: 
0 
31 
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 رشا هفو رعب قاواذو ترب »* ىنا لل دعاو يفر 1 »+

 ركشلاوةحيصتلا ينمهل تدعص)و نإ هل يي“ ناو يع يعرام ىو

 * رذب هل نيملاعلا برل ىلع *# احلاص يهدلا هماع ماع لك ىنف

 رطقلا لسربالو ايندلا ًانمالف * هناكم ىلح ناورع وبا اماذا
 رفشا راها ند ضوالا قوف قب و * مد ةدالولا اتا: 0

 ريح اوه دب ناجى كل ين ورب“ .قلاب روح 0

 ةئسالا يعالم كلام نب مشب تب ةبطق همأ 00 م هيف لاقو |[

 لكعنهو مرج ن٠ نهام * ةلباقمزىهبتءاح ' *

 لخبال كيدي هلالا قاخ * ام ةيرف_هللا نا اي رشإب

 لالا ةنغ 1م نعي يف.« .مودعالاتاداس نبا تا
 لضفلاو د و>ال سرغميف * هب ند صايعألانم رحب

 لدحيس لب اون بادعسلا نض كرءادب يدم كل

 قرح لاق نئانعنت هللا دنع نع مولا نعىرمعلا انثدح لاق يناركلا انثدح لاق يمس ( قربخأ )
 لاق يرلا يلإ ثعب ”بوص ةقرازالا لات نملفق ال يدسالا ريبزلا نبا نأ 07 ينب نم ة>يشم ١

 مه-ضرعف ش هرملا ضرعيل ةرازب يتلا ةفوكلا ةر ها ينخا ةر طغقلا كك جاجحلا عنو + هش تت كف

 لوش يذلاتن ل اقف هريخاف وهن م هلأسف نيب نلا نتا ةيارق وه نم لك لج نع لا لءحو

 اءلهلا روز: ناطر أريمع * "يباض نبا روزتنأ امافريخ

 لوقا يذلا ان يلب لاق.

 ايعاف ىزملا ءاقءنك تتكو ب لسع كدا دق نار
 .: لاقف كلري> كلذ جادحملا هل لاق

 اد. 1 ْ أ ىرش لك # ىملعأف "ىعاي ءادعالا تو

 لاقف كلذ ضب ناك دق جاححلا هل لاقف
 احدي رشلاياىعادلا مدعيالو مبان -ريعا ىإ نعاذلا مالو

 نب يمرملا ( ينربخأ ) ىرلاب تاق هثعب .ىلإ يغش كعب ىلإ ضماف كلذك كالذ نإ جاححلا هل لاقف

 ةفوكلا م كلا مأ نبا نّحرلا دبع ىلو لاق يم ىندح لاق راكب نب ريب زلا انئثدح لاق ءالعلا 5
 ونحو هان ةفوكلاب ا 86-52 املف ةنر ةئره يف مدق ناكو هذي 8 ريب زلا نب هللا دع ها

 : هيف ريب زلا نبأ لاقف

 ١7 نيماقلاماههلاتن أرسم يفو# كدالب .تينأ' نا" ال

 س4, روظلا 2 راه كوبأ # ةد ع ا 0 يا

 سوماق ها روغلا ديعللا ركذملا ةهرلا لجرلاو مظعلا ديسلاو ءاطعملا ريشا لسرلا" 50
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 تك وو د مص سس ص عطا سس سه ا ف م ع ل دس دعس تس مح د

 3 1 0 مشب داك ى> هيلع تءاغو لغيلا هنومقلب نيل ةفوار اذا 5 ناكو لاق ٠ ا

 ١ ا رع را 1 صرحا ١ نءمللا 00 لاك لافي ل نع ىرحعلا نع '

 ' اولخدف سانال نذأو هريرسس ىلع سال كلا دبع ىلا هسأرب ثعبو هدسج جاجحلا بلص ريب ز ا |
 ْ حوتو ًاريخ الإ لقت الو ملكت هل لاقث مالكلا يف هنذأتساف يدسالا ريب زاا نب هللا دع ماقف هيلعأ !

 | لوقي ًاشناف هلوقت ايف قحلا
 تامصقلا اوزرحا 0 "ا 3 +11 م ل ا ف ىرةوقةلارب 3 دلانبا ينم

54 72 
 تارذعلا ضف شن زق هام #4 ًاهبان ناو حج نب اي لدلك

 تاردغلا نول ها دا ىلإ دع هاه لكم ىلإ اناني تارا

 يماق نيم وما ريمأ ا اود بحرا وأ 0 2 ىلع 3 هل لاف كتدءاح لد 0 هل لاذق لاق ا

 | كنا 17 نكلو 1 لاقثتاسالا هذه دي يهذف تاق فك هللاق مل 3 2و مهرد فلا نيو 1 1

 هدشتال 0 1 يقااجاحملاىفو ؛ يفو(١) 1 1

 006 يكول س هيقو# هعدر 27 هللا دنعإ يناك

0 

 بذشمراععاذج الا نم لي وط# هولشب لاثف هو اولون

 0 اوما رق # هب 0 + مالغيف 2

 1 هللاو ىر أ مهرد ف ةرسشعا جا اد اذىلإ هلا 5 ماه 9 مالغ لقتال كلما ديع هل 50 !
 نع 602 نب ميطا نعل نق قدجا ن داح 0 لاق 0 نسحلا 2 ) نر معا

 تارغم ءاقنَع 1 نءودب # تقلد وذو دحاملاهنعرفدتو

 5 دا لك م ل 1

 ْ ! هليأ دبع هيف لاقف كلما ديعل 0 0 هغاب اموق 0 ين ةعبش نم 0 :17نبا' لتقف لاق دلام

 :١ هلعش هريعلاو هوجو كلذ ىف رب زلا نب.

 رخ ىيكرعا ف رع < < كم ىف دئاملا اع

 مروا لاح ع نم لش ديو# ةمصقم ةذدئاع 51

 باتكلاو هطخ 00 ا مها 0 تك نم تخسنو ( جرفلا وبأ لاق )
 : رمش ىلع نور ءأ| ا هللا تع لذد لاق ه روش و ربز ا هللا كديع را 7 ديدح 0 رضنلا طخب

 ٍ مهلا ن م بدعم :لاك مهيف هرمصل لو ةيما يف ند هيلاود ند 0 ب لعءحو هيدي نعد فقو 17

 لاَقذ لق لاق م ١ لاقذ الوق هءارو نا لدل رببزلا نبا اي كرظن نإ رمشب هل لاقف مهليهو

 ريم 1 اهاعسو موج ع رمشسلا لود ل يق 06

 رومالااهذخ امتذخ أ اذإ *# شيرق نءمدقملاعرفلاوه

 : . سوماق مأ ضب يف اهضءإ ىر اقوه نك ثدوه !اذإ دولا يأ

 ا ببال ب ل ل حل

 !١ ٠ لضواملف 0 هه 0 يش هنع اريشب من 2 دق'ناكو هيلع اهءاخ رس ناك بارت هيلعو 0 نبا

 35 . "نم 1" كين ورا ل ل ا تو
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 ريقفلا .هلفاون نم اينغ * يجضاف هلفاوت تم دقل

 ريقفلا لكلا سكاملا شاعف * اًفتلدعوانضيهمت ربح

 ريطملاز ول افك اولاوانل #

 رب زنا نبا اقف هنع ىضرو مهردفالا ةسو هل ىماف لاق

 سس 0 ؟ تاع لق ث كات

 امو قاع ال ودعنو حورت * ةمعل سانلاىلعناو سم نب ريل

 امايذ ١ رش ال لاح تناكو »© ىدرلانمسوفنلا هللا نما هب

 اهباعص امنه لذ ىح كف.س *ةونعرش ايناذضالا يوذتغمد

 اماقع تراط ءامهلا ةئقلا اذا * القمم 0 رانك تكو

 انهيارطا سار ءاضين ةيذيح © دب نم ناورءن تتطلب
 امالك اهافس تره ذا كءاحمب « دم ىلا نيد انأ تدطو

 اهبادس لق ءايهشنلا ةئسلا اذا هاما ركناورغنإ ادا

 اما كاد ترحللا راو الا < [داا تاسضاوا 110 1

 هحملو هل اض هته ناو لح نرش ىلا وبزاا نبهللا دنع لخدو اذه هبات 0 ديدحن: رمضتلا لاق

 0 ةجراخ نب ءامم 0 لغو كيم عمدا نال انوش لارا لاق يأ هرعش نم ع
 ها اع ا نإ نيالا داعامأ لاف ربز ١١ نبااي ك 00 ترا ًائيشكدو نمو 00

 لح ىدنع ريمآلا ا ا ا هفاوردلا د 0-0 ةريثك دايأ يدنع هل ت تاكو داهأ 4 ناك

 ىل نذأناو مهروسي.هب ليقامهنايأو ا ىلعري.الا لضف ىفف اهب طيحمال يلوق ناكذاو مظعأ هيف ىله ءأو
 لاقت تاه لاق تاوشال قؤوا قا داشنالا ف

 قا ردا دالدلا يراد تواحت #2 امدعب نأو ص نيش يداراش

 لهأعلا 4ع || ير ندد 5 # !!ة.صعو نيام زملا فاعذلا ثايغ

 لك ناطدق وب تر ةآ « هل ىذلا ماعطتاو 1

 كراكو ل را ودو كرقا »+ اءاك فدتخ ون الع 0 سدقو

 لثنوثايع يرخالا كذا يفو * زكا لتشفدب ناو كادي

 نشأ لل اهباع كداح اني ايورأ ه لايم موز كل انوا
 لاو لط كتم انياع لم آديسز اوم نب رشا تازالف

 لزانملا جيحطاو مكتمجح اذا # مكئاعد دنع هللا لضف نوجري
 قااسجلا مق ردا علا رف اكو * ١ هول> تشاطن أوم ومب :الواو

 يبول نءااب كلذ أن مف نيئمؤملا 2 9 كدفوأ نأ ديرا يا هل لاقو هةخاط 0 5 ةزاجب هل أف

 2 هّنقو َّن لكراذ هللأ اع نا ةيفلاَو هيلع تدفو اذا لوش اذاؤ لاقريمالا 7 لعاف نأ لاق

 لاق م ةديصقلا

 رد 07 و صاسع ا ماطب ع ع دسمم+ صج ةق ديم تس جعل عم مس د02
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 الرا اردكلا هنلاوم رج © اكيصع نام وم ا رمأ لوقا
 ل نأ * قائم لك اب نع تافطاو

 لفالاط وماوقالارتفااذا *# العال هس ار

 لطاب لك ىلع انيف اهقح ينأ © يبا يل وام امتاعلا وه
 لئاق لك ىلع لضف هل ىأرو # 0 ميوقلا نيدلا ان ماقأ

 لطاه و ودام 8# هب نمو نينمؤملا ا 0

 لبياوو دوحب هيفك ةباح_س #*« انل .تاطه هدفر انلاسام اذا

 لعانو دعم نه فاح لك ىلع © ةمحرو اه لاهملا ىلع ماج
 خا نع راجح هل لاقث هياع ةردقلا هذهو رحشلا هللاو اذه نوءءسأ فك هتاسالل ريشب لاقف

 '10 ١-0 ربمآلا للا حاضأ اذه رش دنع ةلزملا مظع ناكو ةفوك االهأ فارشأ نم ناكو يلجعلا ٠
 لعاشا هنإ ريمالا اهب 0 ا ناكو دراطع نب نيمع نب بح كاقت دار أ اذا الوت مهرضحأو ا

 لوَش يذلا هئم ريشا

 ا را لس عا نام هلك نعد 3
 يد دك لرد ًادح كل # هلام عاب يذلاو نشيرق

 يافا .مراكملا .تاداع نرحل © ىدنلاو ةحاملاف رش 00

 دم ىلع ام وق تاع و كيرض # ىقف:نم رشبأي(١) تربج 0

 وه هل لاقف هرضحاف هيلا ثعنأ لاقذ هيلع ا 1 ناكو قدزرفلا لاق اذهلوش نهرعشل لاق

 ْ يا تس تامه 0 لاهو هنعىخذزرالو امدشنال م ثعدلو تاسبالا هذه لاق اعاو 0

 هل تعمحدق ةرم. ازا هغلب عرش ىلع مودقللأ يم  قدز رفلا ىلا را نب 3 كك هنعا|

 ةرضخ كللذو هسا ّ 0 357 ودم كار 1 0 هللا ل عماقق همودق رظتناو 0 عمد :

 لاقف مش أ

 اقفخم موقلا ر>ا ًاتيكس ءاحو * كدجمب اماركح اموق متيماسو
 اًماعم مث ُُق اد كك كب الو ان مهدرأ رمصأ ن 8 ناهد كالصاف

 اقمحا كَ الو 0 : اناخأ »+ مط 0 1 0 يي ناف

 اقو ماف رض ءامهصلا ينةسا تاقو »+ ا ا

 قرار 3 ادعو تيحاصو #2 مميدو 00 أ ا 2 عقر

 اقنع 2ص 1 هل 0 ا نب يذلاك ةمادملا بارع ند نإ هد

 هللا لحلو (5)
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 قطا هندح تزهغأل كبك, الواشاو هللاكجلخأ لمفأ لاقذ تففك الا كدع تسلا
 ةودعناكو ريم نب د.>ع رح نأ را تي وعر هنزاح رشم نسيخا هي رآإ نبا تكا

 كنع ىذرال هللاو د.حع اراخح تمشا هللا يضغ كيلع اولاقف ريبزاا نباىلع دسا وب تلبقاو

 هلو يب لاني ردا يل لعت تسل واكلنع ريم نب دمع بيضرب ءائه وجهت تح
 لاقف ارادحام تح دسا وب هه لزن ف لمف ذا هنع محالنك !مو يل ضر ءاوينماظا دم

 لحت ىنب 0 نا 00 كلذك *« ا , نم وال# تدسى راصن |١ل. اس

 لقع الب ماثلا داس نم كالثمو * مما سف اعل اواهكح مهكلو

 ىلغي مكلج صو لحم ونب كيلع * تدتغاوحصفلااث دنا لجمب فو

 لحتلا ينح للم ءابهض هيناقو © اهياصو يراصتلا سيسق كدنعو

 نعأهللاوال لاقف ارح ثويع رشب هلا لاقف ناورم نب مش ىلا ءاكح هلوقارادع ٠ غلب املف لاق

 مهيف لاقف لتقلاب هوددمو لحت ىنب نه سان ةان او لع بزل هيكلو لا ريمالا هللا

 لءعباش بيلصلاو لجعل ةالخ *« قا تاخ امو ل<# ىدده

 لك نددت دق يدب رضا هب تايعدن ىلاو حار
 لصا الو عرف زعلايف مهل سلو # ةباصع مي لتقلاب يندعوبو

 لينا فاتحاولاطب الات قتلااذا# بلامثءاخرلا يف دوسا لو

 : لعوالويجنم توملاومطالو * الاف كانه ل انقل ناف

 .دارأو ماشلاىلاجورخلا ريبزاا نب هللا دبع مكملا ما نبا نمحرلا دبع عنم امل هباتك يف رضنلا لاقو
 لع راحو مهدالب يف نابيش ينب عم ه> رخاف هب راحتساو فودح:. نب ديوس ىلا ٍطظ هس

 هحدع لاقذ مكحلا ما

 لئاونب ركبوفوجنم نب ديوس * تم, دالب نا يئارو سبلا
 لفاسالا داه_ث اهبلاعا لاوط # اهلثم ري مل هللا اهأرب نوصح

 لضانمال امتددعا يذلا ىلنو * اكرانتسلىذلايزنكاو>يصامه

 . هاو هحاح هيي ناو سمح نب رثثب ىلا: امون ريبزلا نب هللا ديع ءاح باتكلا اذه يف اضيا لاقو

 اسولج ااح وهو رمشب ىلا كلذ دعب داع مث ذئموب ردا نإ فرصباو هل 8-1 مبا نب راحح

 لوقي ًاشنا هيد نيد لثم املف هللا لخدف

 اره ةيماب نم موق نطيابج مب افصتخا يطع هلا نأ ريل
 اسعواب سيلفورعءملا لئساذا“ # هقرطب ماس دحلا ايان عولط

 ريغ ضرالا ميم ىف ىلاكو. »تدع دقلا رد ناورسو الولف
 اعز اع ار دل ف انا رس  ر

 امانه وأ كيك ترك ده لئاو ني كيينام لا تور
 رئي ريغل دق اند كاذ بوف #2 لئاونبركب مالسالاتداقاذا

 20 0 0 اا

 ( تع ثلا" ياطالا © 1 )
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 ارجبانإ يمامأ أراحد مده نب ةدع.صأ ياب ما ءالأب يب »*

 اروزاءا املا ٠ نعاحاتامناويصو 2 اداه ناعات 3 ةرافذمت از امو

 رم زلاناكداوزس يح نا و » 0 هللا و تدل ينثبلايق

 دك سَ 0 3 »* فد اذم ال ا يذق

 اا نصمعال هيذإ دنع هل نذأب نأ 1 هاكشتام هيجاح 2 5 هلمحو هلصوو رمش هيلا |

 ناكو اىعاش كولا :| نإ دله هلل ادع وبا مثالا 3و ريد زلاناك اذه هنأ 5 قى رضنلا لاقو كانوار

 لوش ىذلا وت مشالا 0 ركع نا هونأ ا ارعاش ريبزاا هل لاشي نا ريب زاانب هللا دم :

 قاس 0ك لع تارعص يتارم # هلث نود نم ىسمالاب فلا مهو

 *  قرحم ناو نامعتلا ةلزتع * هتلق نيديدللا ءارحص مويو

 0 دعو ناش لك تاشأ روما .ه دع ناك يذم دق سبع كلذو
 قرعت مظعلا رسكت الا ثداوح * لصاو ماابي تركدتساام ريغو

 َّق سلا اروا ىهدلا نم *

 * قئنشل ا مايالا كرت لهو *

 ةلاح ريغت وا سيم قأرق 0#

 زوم رويص دلج ىنأأ ىلع 0
 يرازفلا ةحراخنب ءامسانب ةنييعنب دمم حدمي لئاقلا وهف ريب زلا نب هللا دبع نب ريبزلا هنبإ اماو

 # هثيأم ملا كارتعءانيا * انهوم ةديبع تلاق

 ' هييعفف 1 6 كا ينملا كب نغلس له

 هئيلتعاف تالماك 5 د 1 *

 # ىدللا هلت عوجلاو

 * يرولا هدمحم كانهف

 همع ينب ضع يفلئاقلا وهو لاق |

 رقم يح قدصلا لآوم دير .ه لاذ قوق وأ نطيلا ءانك" يلومو

 4و 7 طدو اذا هنم
0 3 

 ه3 ريغ قالخا

 صب رثملا نس انس 6 5 ا 4ب * 2 بود نا اوحرأ تمولت

 انشا ةيواعم ىلإ مكمل 1 ا نإ نةءرلا دبع نم ريبزاا نبا بره امل اذه هباتك يف رضنلا لاقو

 ءاام ةيواعملاقذ مهرد تفل ةناع ىلع تماقدق ا 0 قرحا لاقو -- ةراد "نم رلا دنع |

 قزيفلا ةطيغلا كدب عبرللو * قراوملا داقرال ىموقلاب اللا +

 3 دوراخلا نب رذالا اذه لاق تيعداام ة# فرعي نفث ردقلا اذه اهيلع قشا 5 اد ةفوكلاب

 ينكلو اهغاممو هادو تعا ح ا لا لاق اذه ىف كدنعام ل ةيواعم لاف كلذ 0

 ا 1 مهرد فلأن رمدتعلا جاس [ط رشا ارادزإفب واعملاَقف تلقت ةرمصبلا |

 ع

 الىئاهللاوبذكا 0100 موا لاق هنا اج ىلعةيواع» .ل.قاا>رذ ملفا هل صاومهردفملأ | 0

 ١ 0 م عاتبا نا ناو مك ل نإ رشع يئاطعأ اهنع جو را تدر و ةفوكلا تأ كو ظ

200 



0 

 هند 0 يل 2 25 00 ديف ا وع هر اد فيرا سا ل ا

 0 ا 5 1 لاق يي 0 ل 0 عار ريب 1 0 3 يا لاَ يدغ كا 6

 هل وق م اذ اذا تاه لاق كي ر قرع ىف اهعوسأ كاك 2 2 ردشلا يطعأ 6 يف ] لاقف نوعمساف

 زثك الا ديدملايف كتيب لحأو * يتدتلاو ةباسمملا كطعأ لا
 ركل اعل ريك ليخلاو » رزاح ة ةمقو 5 كد 2

 رمدمع# نم مينغلا نا وأ تمذو #3 كرس 2 , ذإ ا هع لد 4

 كسا ل 1 اك قهر *

 0 لا نب للا نامر ءااتإ # ةحش 0 موا

 جحد تب ا كل |تفسعو

 رد بلان رقد صأق ىلايع وقت سعأ ُ دك هرد عل لاَقف كل طعأنأ ودحر : ؟ لاقف ١

 امامح كارالا ننف 4 - * ةمامح ءاكب نم 0 0-0

 اماهو ل هك ها ىناوالا ك1 الا

 ليش فرفذ ب ىحيل ءانغلاو تم اد 3 7 ع .حعصلاو ا يك هنإ لقو ةنطق ا رهعلا

 اضيا ا طاو هنأ 5 هنأ اور نم م رصنملا 0

 م7 ةنطق ثان رابخا قل
 10 كا هال و كش كب ا كل شا يك ا كس ا 4 سك اكس هس ا
 أ
 ١
 0 كا ن م دما كا انآ ينك تك ن نميرلا دبع نبا لقو ف تا وه

 ضع يف ا م بهذف هيلع يدحا ٍِق 00 امهس نال ةنطق بقاو مل ىل ىلوم وه لب ليقو كن فلا

 يف ناكو ةيومألا ةلودلا ٌ روش ْن ٠ عاحش سراف سصعاش 0 ةئطق اهلع لءح ناكف 2 كرتلا بورد

 ردا اتككل هناكم اهف دمحيفروفثلا كاما نم الاتغأ هيلونلكو 2 روما نب ديزي ةباح ١
 انثدح لاق شفخالا ناماس نب لع 900 هم كك سم نإ هللا ديعاتدح لاق 2 ب مهار د

 مار ار ةعا ا 0 1 اف ناسا 55 1 نم ال« ىلودق ةنطق تا ناك لاق ديزي نب دالك

 ا أ ىلإ م و أناس يعدعاو ا رمد كيعل هللا لمد. س لاو رمح و هيلع ردع مالكلا

 لاوق ا يلا م ل جوحأ 3

 بطل يغولا دج ذا ىنيسب * ينناف ابيطخ مكف نك أ الاو

 ِق 1 كا ربذملا كلذ العام هللاو لاف نشف نب ا 0 ناوفص نب كل ع هنالك تغلف |

 هذده ينتج رجلا هل ان اسكت ا هلئاق ىلا يدل نه ين> مترخلاف 1 اماكن أَو هذه 2

 فتاذ نب د ( ينريخا ( فخحالاب 4م هشأ ناوفد نب دلاط 0 م اهائاق لا تااكتلا

 تبان ىلام دش باهملا ندي زيناك لاق ىلع نب ليعد نع بردح نب ريهز نب 6 ينادح لاق عكو



000 
 .« سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس تا سس سس اس سس سس سس سس سمس سس سس سطس

 هوحم لع ملا بحاح لاق مالكلا قطب مو ربذ اق ةمرلا موب ا اب يبدي 1 4:طق

 قينحمو ب 6 هيوؤرده ءااموب د ةلدضعق 0 .ةل دّقأ ءالاعلا نأ

 قد وون ايندلا نمد داسا و #3 هيكل قداح ٌُ نارقلا امأ

 قيرلا ل تدكف * مويه سانلا نونع كمر ال

 قينلا قهاش نمقاز يوهاك * ه.مالكلاتمردقوناسالا ىولت
 ' ءاخ باس ناك لاق حايصلا ن. ىلع ىنادح لاق يبا 3 هللا دنع امدح لاق ل ) ينريذا ( ١

 ١ نأ يرقشالا كو ةنطق تءاندب هبقل بقل ليفلاو ليفلا ب>اح وهو ينزاملا نايبذ نب بحاح

 هدشأأ هيدي نيب لثم املف باهملا نب ديزي ىلع لخد اي>احا

 "1 0 كنك اذ حرا < هليل ناني نمملا تما كنا
 برغمو قرش نيب ىح نك ملغ - تع ا[ تداحل و ما كنا

 ىواَس ملا وقلا ليع الهشلا ماس # روم ىح وعا فرط ىلدحف

 تدحكملا ءاشرلا 0 9 #2 مح ص رس فرطلاح وءط حو.

 يبكك حيرامش نم تلدن باقع * هناك يت-نطبلا هنم رمضلا يوط

 00 ليوا تالا ع انك تذيب اهم تارااكف
 بتدصعم م الكعلا ىذا كرام * ةرغذق باذ 2 كثف

 بضشإ ا قاب يم 9 #2 0 كيد 1 7 ا

 و توملا ةمو> بكر اوامدقت ن ُي غولا هم وح ىف تع اماذىللقو

 كرما 2 دعط تأ نالع # 4 بز ام ةيصع نم سمعا ىلاف

 لاَقف كيسفن -. اهلا تن هد تفرع دق هل لاقو 0 فيد دعو 00 ديز, هل أف لق

 و نيعسأ يف كدلب . نددب 50 عا ام ةاطق تان لاَقف 0 0 نول 35 و كوم

 كاطعا اذا يتح هيف هيلع رخش تدب ٌُك رعش تعدو تارا ةرمشع يف ا هنأ سو ناش ا ا

 انافتباناب هم ديزي هل لاف هعدم تي 0 اق كلاسش ىلع هل تطرشامع تدح تدراام

 .هيف لاقف اتباث وحرم بجاح لو مهرد ىنلأب هل ماو هاطعاام هغوسو عداخت انكلو عدخمال |

 لوب< تايلدللا ن. اهاوس امو د هتنطق ريع هلع سانا هال

 ناقراغي م ال اناكو يارقشالا كو هنطق تاي هدف عو ليلا 1 ديزي لعاموب بداح لذ دو(لاق)

 اد لاق اناربا هع أ ريمالا 0 لاَقف بد>احأب ملكت هلك اقف هدب ناب فقوف هساحم |

 ديحا نكلو كق>ح كوم تافشأو ا :اأ كوالا 1 با رمألا أ لاق نان لاق

 ديزي هل لاَقف : قائسم َن * عسوأ كدوش تتهعدودس اذا ه4 ك ند داثنالا ىعاع قدس اللف نس |
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 0 هدشنأف المح انسحم ادمحم تاز افتاه

 الوتقم الدحم هيفل يوهب * هتكرت جايطلا يف يك نءك
 الوقصم را ةزملا بضع # قئور اذ 5-3 قرفم تال>

 0 لز حوتلبك١ ىتح # ما 0 ثنو داجلا تدق

 اليلغ تيفش 0-5 * ارشاعم تريد دقوتب رحدقك

 اهظع مظعتسأ الو رسعقأال اذا لاق لق لاقف ءافخ !مب ريمالا ىلعام لاقف كتجحاح لس ديزي هل لاقف
 يفا 0 انم ابغا هيلا ريصت اع تساف لعشب لَقف لجأ لاق هردق م هع عم هللا ءنعأ ريمالا هلأسأ

 نوذربو لغبو سرفو نيتيراحو نيمالغو ابايث توم ةسمخي هل أف 0 لزومو ىتمدس “2
 بحاح لاَقف مهرد فالاو 2 0

 باهملا نبا دب ىف اهدمم هالك © تجء بتنك و رظناو ثيغلا مش
 بصحملا ةايح يرخالا هدنيفو * يدع نم هللا ام يز ديمادب

 هنكلو يون كفك ءلع ت>حرخ ا[ هلع كل رمش ردق ىلع وللا لاقو ةنطق تان ةددك ناكل

 هلا زحاب ائم عضي مرا اذه ريمالا لعق اعأ باهملا نب ديزي بحاخل لاقو ا.ضغم ماقو هردق ىلع كاطعا ظ

 ذئايح ايحاح وحه ةئطق تبان لاقو اذه 0 اندازام هحيدميف اندهجأ انا وأف الاو اذه لثاةيطعلا |

 رفكلاو مؤالأ ىلع وعم كناو #» فنز كلصأ نا الول ني ظ

 هدا د كندا 0 ممر # رصقم كيف تدك أ وأ ناو

 ط نم كل نزام يف له كللثع * ملاع يفاف 51 0 لقف

 صهزاا ةحح احلا رغلا ع قمل نك 0 كش رغ ميلا

 1 ةيفاو كشال ااكحلو كد ا 3 1

 را

 نءلا رأي 8-5 د الو كال 3 ا هدبيحو 0 1 0 هللاو نجاح لاقث
 مهوحم لاقفأر 5

 لزتلا ةلواضم كراس حم # تبا اما اولوقو اناطحقو يلوعد

 لرغلا ةلثافعلا ناطق ءانب أن“ .#“# ًاذلاو بسأل نيح ريخ جعزالف

 لينا ني ناوطأ هطو لع لذا + هنيدي يلدا
 لجرلاو سرا دل بوم مها ريح و *« اهاع ناك نا. ىذغوف م ها

 اذه لافةئطق تا ينغأب لاق لبعد ينثدحو لاق ريهز نب دحأ انثدح 0 عبكو ) 5 (ْ

 كاقف امو هلامب رط>و هسفن يف تيبلا

 لوهجم باسنالا ند اهاودامو #* هتنطق ريغ هنم (نبانلا فرعي ا

 ينأ اودهشا لاقو ةياورلا لاو هبا ني دعاس هش اوما للاب ,يعأ فود تنب اذه لاقو |!
 عقينأ ن :.مديال لاَقُذ اذه ىلع دازام كودع ْغ عاب واوهب كلسفن ودعم 0 تر كحيو اولاقف هلئاق
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 املف كريغل عقرال هلعلو هتلجعت دق رشف اذه امأ هل اولاقف هيلا هتقبس دق نوك أف يريغ رطاخ ىلع
 - اج لع هرب لاقفا كلذ ىلع اود ودق هلئاق وه هنأ لع مهدوعتسا ليفلا بحاح هب هاج

 ليفلا بحاحاي امنان هل باطاق « هل تق.س دق. تدب كلذ تاهه

 بعت انثدح لاق يزتعلا لياع نب نسما اند لاق كد" وما ع ركسعلا نامع نا ا ) ينرخأ) (

 ةئحرملا نم اموقو ارقام اموق س اح دق ةئطق 7 ماك لاق هدم ف 5 َنَع يلهابلا 0 نا

8 

 مهدشنا ك كلذ دعب اوعمتدا املف او هئح رمل لوق ىلا لاف ناك رح نولداحتف ف ناوعمح اونا ١

 ءاحرالا ُّق اطاق ةدارصق

 * ا ادع د الا ىراألو + اشن دق :نيعلا نطأ يا دنها

 ادق 1 3و اذه ائموب نكي الا »# هشهاس 0 مد ةئهر يا

 ادحأ اورواج اما رك ىلتترواج # هب تدقو نإ أعم ير تعب

 ل 4 كرت 5 هللأ ك2 أ نأ ف انرعتس ل يل ىعمتساف دنها

 ا راح نءف لوقلاقدصعتو د ةيمشم تناك اذا 0 و

 ادع اودح واما ذإاكرش سانلام #3 ا 0 امذ أ ير 57 2

 اددح 000 هادا كف ن 8 دار نأ لإ مدلا م نا

 ادع تالا يقؤ'اذإ 2 « هل ناف بدلا فاننا قم

 اكدوا نش قب امو در # هل سلق 1 »+ هللا ىضق امو

 اد نجاو لاق اف د مآ ولو *

 0 عادم هللاب هةر ا 2#

 ا ّق طخ جراو ىلا للك

 ايف ناو. لعام *
 ادهشام هللا نحعو اًضدلا قع #2 ادهش دقو تغش 0 ناكو

 ادرو ةنا قل قرف علو » ههه ناَنَعَف ىلع -

 اد رفنم هللا ىقتايس ديع لو # هب نارضح اذام علا لأ

 00 ىلو ا لاك ةنطق تناث رمال فرك رأت طخ نادك نم تحسن وز( حرفلا وبا لاق

 ا لح رلا دبع لوع ده ناسا 1 اعلا لأ يملا نب ث ناسا نإ ىركلا دع نبا

 ناكو مدس ةتطق تباثب ىعد اماف يبرالا ةدابعو ك 3 دي هدئعو سانا ضرعإ ساج معا

 اسر : دج وهو ةنطق 0 اذه ليقف هنع 1 ناس رفلا نم ار .سرفلا داوج ا مان

 0 يذلا هللا تخدع ةداعو ديمح هل لاق 0 املفا ههساّقع 000 اس روغثلا

 اذودك دار ا ل ةفيلخا سأر # ىغولا نس م ىق.ننوارضل انا

 0 د يغولا نبص قنو ارضلانا « لئقلا 2 13 لاق ان أمافولةديرب وهو هود رفهب ىلعد.عس لاق

 اود نأ 3 جوملا ل # يغولا س مح يف نوبارضا انأ لئاقلاانأ

 اموال دكا دال 01 12 :1١١١1 ١ 1١ .د شلة نإ 8 فلفت وأ نمحرلا ةعاط ن



 ولا ل ل ا
 : ا :انعو ديم هلاق اما 1 غابو لاف: كَمنَع تارصل 6 تح نحنا ال ول قال ىلوأ ديعس هل لاقف

 هوم تبان لاقفد.ح هلأ مو كرذعت ابق دق لاقف ار ةدابعأ

 يلاجملاف نيوز نمد - رخال دينا ناكامو

 كافر كَ مقملاو دزو * 000 ناف

 لاقل اىفقدصي ذورلا ورك #* هو 0 نإ ؟دنف 29

 لاخو مع نم ه2 كا مثل م0 3

 ا ' ينار امن نادل رد أ ىالام ب ند ل ناك ةئيدع هرافسا صحا ُّق ةئطق تا اتحاو لا

 1 الو همرك مف هور يف تاان رب ف رهف هود رق ةدنك نم موق ىلإ ب بطخو هيل ىف زمغب ناكو

 ٍبقاعلا ابا هوبأ ناكو *# هموق م هداك نا
 فاثلاب سلا يذةمارك# هبانررص ذإ انمرك ال

 اساسا ماحدا .# هموك ؟مهناورح نكلو

 نءانك ااةمقرتقشا 6 #2 قدام مع داخس تاو

 اع نع عدن 5 لانا اب «ا.شلادنع كي سح> كل.حو

 عكا 0 ا هتطخ ووافقت طخ

 بذاكلا تبستلاب كل # حاكل !ادتع تو 3

 راشلاىلع مس وإ يف دق # ةرداهدعب نيطخم الاف

 | كمان حيف 0 :1 ناك لاق تاتكلا اذه: نم تتسلو ( جيشا 07

 لاقف كرْئلا نع اهومزما ةعزع مهريعو هموقو لسع ةستق ةئطق |

 ايلغ اريشعم تنياع امل ةليقب # تدعو ناد تناقل

 اكن : يعبر 1+ |يفا وشمامادإ * مهدح سان 2+ ترها افك

 انك >الو مالكا وقلت نأ تاهو * اهبالكو العلا يف اي 5 نونا

 تانالا هده فتكتد ا ناك دقو هيف تبان لاقف هلاق ام هسوأرهي اع يشئاف لاق

 ادهشما باغهئهرشا اَتَهَرأ ال قتال >اب يىل تيلاب

 ايا م انلنمداقئاع ةلزاز هك تا | ىلع كم دخيبسأ

 اددق هدإ> ي رذث ىدب ءوخأ # هض راع كال تيك

 ا

ْ 
 ظ هيلا تظدت < نه درب هريعيو هوجيب لاق هنع لحر املق هريغ الو لزب هدقفت الو يرقي هل ىعأ

 1 ادب هيلا طاب و ةاقح يدأ »*# دقوا نعيلح 0 نباك وأ

 ١ أدّقع ىذلا دّءلاو ة عمر اح #23 ينحاميف اا أ فرصلاب م 97

 ْ 751 ما وح سان اأو باه 1 تيد :ه ىلع هن امو كا لذدب اب ان لضفملا لت 9 ال لاق ) 1 ه:امتذعساو)

 اهدشناف اموزمب سولج
 0 ىنيذؤي ليال داوس يف رئاعو * .ينكبي تاب بصني فك دنهاي

 ا
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 يف :وا ن 0 ايعاو ماس كلا ل »+ ةد_د>اه ءادصالاو يلب 7

 نيللاو الفاعل 3 4م تدساق ني ينردعو قس وكن ءصهدلا ين>

 ينبحشي نوراسلا سلع اذإ .ه #* ينقرأ ناس ء انآ َت 1 اذإ

 8 اذ َِق الاكو ةمصعو »* نع ىوذ ف نع لضفملا 1

 ينياسإ داك دق سصن يفو ىبش # نسل مه ىف كدعي كلو اه

 قوداهم اولي متوماةموحىف * 2 1 0 تاك ل

 ةامدن نم ار تمد همم ند ودب هرم ند امو 0 تدضفق دقق 00 5-8 لاه هل تااقؤ

 ا لج و هنريصت تاق نم ةرصملا اعاوهبرل اءيطم هنبد نعاباذ تدي ند لو فق ةمدصملا تال يح
 ١ ظ 200 - : : 0 ِح

 ا اهءالك نم نسحاب دكموب ى نعام هنإ| لاش الل ءاخ هللا دنع لضفملا نع النا وحراو هب وم دل كا

 ]| م6راح باهملاو ةارسثلا عمي ركشنلا | وكلا نبا ناك لاق 3 |هباتك نمت ساو ( جرفلا وبا لاق )

 ها تَماعل لاَقؤ ءاحملاب دزالا معو باهملا هاحوف انعاش هخا صضعل ناكو

 رولا مالا مهتم نيركشبلاو * مهددب_هل ركب نم لئابقلا لك

 0 ةرورع 3 4تع 2 كش ف تدّةفذأ ا وم يرئا

 بسن نم ءاشربلا ينب يف مكل اف * مدلاودج ولا ضايج نع 0

 دا هركك كلو 0 ع اورد اذإ رك "نفن ولحم مث

 بسال قف َث 3 ءالا ىلشي بالكلا لمذ نإ اوع دق ءا را يف 5 9

 باكلا 007 2و # مكخيش هللا دبع رجالا يوكي

 دل د لات تاي لاق ( اا ةباتك نه تخعساو )

 2 1 نع ند ىاو ان هلود ُة هعمر ثب دج ا ل

 ادون> دونا ىلا تان 5 نإ »+ هردص 0

 اديدعر الواشعر ال كيب اك * اهني ذإ برحلا يف نكديزيا|

 اديعا مومهلا يف كمهتبارف « ادحام لوا نم همرك |ترواش

 ادولص دان زاايف كدنز نوكيف 0 0 0

 ادودص دار نإ جوتلا أر * .يغولا سم يف نوبراضل انا

 1 د سراوف 0 للك ّق نإ يرام ةك اذاىرتو

 ادوهش قار ءلاب كمويل اوناك »* ومين معلا نيذلا كا تبلات

 ادوقو نيطتاب هدف ممل د انقلا فاتحااذام,طاومىرو

 ديع كب 2ع دشنا لاق يدع نيميطا نعي رهعلان ع يناركلا ع لاق يم ) ينريذا ( كلذدب

 ةنطق تبان لوق باهملانب ديزي ىلآق دعب كلل



 ١ كة كلا 1

 ادوهش .ديزي اي كم ويل اوناك « اوبيقت نيذلا كتر أ تيلي |

 نم ا ةملسم ناكف لاق هساكب مهيةسف كيم وداد اوناك مهنأ تددوأ كناوالاو ةملسم لاَقف

 ندحأ 0 هللا ديمع ينثدح لاق نايزرملانب فاذ نب دلوع ) 58 ( هاغق رود م مالاكب | 6

 ا ِى حصا نإ لاما يف يو ناك د ضاةنطق تبان نطخ لاق .ىذسالا جمان نناياس رع ىدحتلا دمع دج لاو زرلا
 اتباث امنع عقدو اهجوزتف هسفنل اهطغخ سدناف ثدحملا دعس نربيوج اهنيبوهنيب ريفسلا ل علابلا ليع

 لاق سمالاهل ناب نيغ
 الق ام ةلاقم ىلع يثفأ

 ينتملظ نيح هللا توعد ين

 ديدس ريغ ناك ماب ىعسو

 دعس .اعد نأ سلو يلز #

 ديحو نيتلتع لاحرلا يع «* ةدير 2 لا زاالنأ #

 ديعصت زراب فضغادل> كل #* تيعلت قادصلا بح واذا تح

 دبع رغتنأوو قالطلاى راو ه8. ةكح تايزاخلا كلغ ود
 اهقأادص تضيق نأ دعب اهقلط قحرضو 'ىس سى 2 انا نمهقحلو 0-5 هيلع اعدام 00 وج تلف لاق

 نب ديزي عم ةنطق تبانناك لاق هنا ء قحسا نداح ينأدح لاق ةمادق نب رفع ( رتل | هم

 هرب ةنطق تبان 1 لتقثهنع اورفو قارعلا نة أملف رقعلا موبيف باوملا

 اورابيو- كوسالو هلا وعدي <> يذلا ىلع اكوا نتاع لك

 أاوراطو كوملس أ ةنسالا ب صن. مهتلعجو ىقولا سحاذأ تح
 01( راعّلتن ضعي وكيلعأر اع د“ نكي م كالق ناف كولتس نا

 نب ديزي عم تدشحو نعلا ت تفلاح املةعيبر تناكلاق يبهرملا بانك ن نم تتنو(جرقلا نال

 لاقف هف اهاضرأ يت وح هيلع تنغشف ىمألا ضعب ىف 0 ع .تساف دزالاو يعديلاو> لزمت باهملا

 مه ود ييةنطق 5

 قورب حيمامح عور اهعاراذا * ىغولا يفوداسفلايف وزن ريفاصع

 فيعض تين قوربو رياطآ قد اذافحامح هدحاوو اعمتمم بصقلا سؤرولع تدنام حيماجلا

 نا الا ه نه قاعتو # لئاو نبركب نايد نع رحأأ

 قداملكيكيف م 5 تك رحقوط , ييرإق دق كا ملا

 قلبن نع م مكفلح يفامو ىلع © اويغشيلار ب تفاخعتسا امك رمعل

 قرا 0 عقفك تاتش متأو ىلإ 2 م ف

 قامسنا زخءادعالا ىلع متأو «* ةفخم ا يندالا ىلع متأف

 لم 0 لاق لاق يم ىماعلا 50 ير لاق نإبزرلا ف تا ندفع( قريشا (

 راعلتق بر هلوقو يطوبسلا لاف ينغملا يف ماشه نبا ةياور هذهو راع لق برو ىورو (1)

 راع وه ربدقت ىلع
: 

 رمل لااا يناغالا ت م0 ش



 (.ن4 )

 1 ناد 5 عش 1 اهذقي ف 8 ةحاح هلاسوهحدم هممم# نب هد ١ ناس | رد ارم ص ىلع ةنطق

 ٍلوَش انا ع يدر 5561و اذه هتلاس 0 تايملا نإ ديزي نكل هباحصاللاقو هندي

 دفرلا ىلع نيعي نمي كلم .الو . * .ةقوس 1 5 قم كلل

 دبت> ىلع ودعلا كن, لئاق الو * هلضف نواقملا و> رب لعاف الو

 د“ ىلع هنع ني : 2 5 الع ةظ.فح اذ.تداس ايانملا ا

 | ىلع ةنظق تبا” تع لاق ةدينع يبأ ن ء متاح را اد ردن ناسا 5-00
 كلذ يف لاقف مهرمص“, لف اف هب 0 لاخ يف دزالا نم هماوق

 يلبقا,ءتشن ع إ ةريشملا مش نع تففعت

 يله> ارجل نا! اناا لهحاو * ةدوم ناك ل- اام اذا اماح

 1 ن هج ماوف ناسا رح ةنطق تان اك لاق ريدا دوعسم نع 0 ”دح َلآق ى ع 0

 [جأر 1 كلا دع ىلا: ةك مث ةدم ارب ماقأف ناورسم نب كالملا 0 اي هلا ن هللا دنع

 كعم ةدكع لصوا 1 ةعقر ديريلاىلا ةنطق تبان عفرذ قدح ةب هتفإ ناكف يخبط ىنبال ناسا

 || ةعقر 0 ىهم | د اهم هام ارقف هيدب نيب هيتك .لث من ةيب ١ تانك هللا لكوا 0 دبع ىلا اماف

 ا نع هلع ع * اها رقف ةنطق 5

 5 ئ

 اراصخلا هب تلطا دق شكب » 0 90

 01012 1 ناسخ 22 قع نقولا ندد دل تنكو

 ْ اراهج ىل ةميرصلا نيدباو * يلدو نشرك تاما لو

 يلع ولا, ليفت يناث ىلذوال ءانغلاو بمكل هنا حيحصلاو ةنطق ثباثل هنأ لاقي ىرقشالا ككل تلا

 راجل انكي نحال ادع نا ةقثلا هجن يف رك دو ةلاب نا ورع نع

 7 هلو ىرفشالا 2 ا قع

 ا 5 عاش نيقلا دبع نع هماو.دزالا-نِم ةلبق رئاسشالاو ىرقذالا:نادعم َنِب تبعك وه

 ا ا ةدأو ةترازالل «ورخايف روك ذملاو بلهملا باحأ "نم نامجشلا: :يف..ةؤدعت بيطخ
 ٍ ا انثدح لاق عكو 1 0 ) كالملا دبع ىلا جاجحلا هدفواو جاجحلا ىلا
 مالسالا ءارعش ل 0 لاق ةدانق يأ ا ل را نو هو اادح لاق ديتخ يبأ
 |ةمشخب ىبا نإ دما يدخل لاق عكو (ينربخأ 50 بيكو لطخالاو ريرجو انأ ة ةقاوأ

 0 سار ذاب ىقدز غال تاق 0 ءاتملا نع ىنأ انثد> لاق رير> نب ىهو انثدح لاق يلا انثدح لاق

 ار كاقلخ يذلاو يأ قدزر هلا لح ق1 راو ماع ناعم غيندق هلا ت ل
 يناركلا انثدح لاق. ىمي مرح ديز» نب دم انثدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع ( 37 (

 يرقشالا ايت ةر هد 5 ":تاوملا 5 لاق من هريخو هل طظذللاو وعلا ْنَء ي رمعلا 5 دو لاق

 ل ا م يس م سس



 ( هه 0

 | الخدو هيلع امدق اماف ةقرازالا عم هل تناك ةعقو هريخ جا>حلا ىلا يدزالا هياتلا نإ ةرص هعمو

 ا اناس يق ردن هراد

 نقولا 5 يضع يداف تروهس دقو # رفس || م قادع يلا صضفحاي :

 رد را وهلا ع 4 و تخلو ان ةساف 0 كل تمكنا تاقع

 0 باوبالا 0 هفرغ يف ان اذ زريكاتلا ىعابادوخ تكد

 رضكلاو نودايلا كاعمسلا اهماراد * 0 0 5

 2# 0 مم 0 يح نه ىانلا نه امو ا

 اميفكوق, اماوطا اهرك ذ تكرتف ريخلا يفةاور ١! اه رك ذ دق ةليوط ةديصق صو :

 51 دو # 0 م رس :باب زواحن ف

 ردي ناحح نا قاشت يت>ا # 00 تونا لق نورمان

 اورفناش تانراب ىسانلا رهقتلاو د ا عاش اولد دقو انهو ا

 »* رمد امام نعدب نسل هنع ا # 0 تا دان

 وريصنالو اونع اف"نورزاك #3” 2 ور ذا حفسلاب 2

 ا حس باهملا لود 00 ةموسم قدور امامك تنان

 .ردلاو راع دا 1 ا # أو نهام دعباخأر حاولو كازه

 اوردقنانوةدالو موياع 5 27 م سو قل |١٠١تازازد>ان لع يف ٍّ

 هب تكلا هل كاقق نعام ماتا ظحلا 0 لاق برك كاي فشماكناهلاقو جلا 07 ١

 مهدبح واندوج مهانيقل اذاف حرم قسد 1 مهفومف مهوفعو أنوقعلا | يه [ئرةل 1 نإ اذ 5 0 عم مكلاح ٍ

 نيافلاق اظاَشا ليالا اناس رفو اراه مجرغال ةامح لاق باهل الأ ون نآكك كوك لاق مهن انعمط مهدهجف

 أك مهديسو مهراف ةريغملا لاق . الحر الحر موذص لاق نا.علا نود عامس كا ناك ناسعلا نه عامس نا

 راما ءأ ف ةصربق مهداوحو باي ع 2 ردو تاع ث 8 اعادش ا دب ري ل ىنكوُ 4ع ءلاع ةدعصو ةكاذ

 ديس رضاحلا توما ند رشبال تفاكف كلاود نم رش ذر عاجشلا يجعاسا ا رامذلا يماحو

 ذاب رز و خماش دوط وه عا فاعذلا توملا تناحو عطاق ف.سو عمان 6 كلملا ديعو رداخلا

 ثيل دمحو راوم رحبو زاده ثيل ةدحم لضفملاب كافكو ماسلا فيسلاو مامهلا لطبلا ةشيع وباو'

 هعامج تكي لاق اهافرط انف ردنا هغرفملا ةقاحخلاك مه لاق لضفا موافق لاق بارض ماس>و باغ



 (ه5)

 دلاولا اضو هنم نومدعيالمهو كلذك نونوكيال فيو اضر نسحالاق ٍباهملا نع مهاضر فيكف
 انداك دق هنا نظو هلزنم نع لودتف هاندك لاق ىرطق م كتاف فيكف لاق دلولا رب مهنه مدعي الو

 عنصيامو ىمالا لعيو نايعلا عقب نا ىلا يرحتملا ناكف هنبو انثيب لالا لاح لاق هومتعت الهف لاق

 فالا ةرسثعب هليصاو كعب ثرحح كب 2 ناك باهملا هل لاقف لغلا نم رب 1 ادع دحلا ناكو مزحا |

 ( ىنربخا ) يرخافالا ة © رسدنعب هلر ا نار نب كاملا دع ىلع هدفوأو سرف 5 ىلع هلو مهرد

 يل نع يح علا ناعما انثدح لاق يجر كنا راد ورع وبا ىتثدح لاق رامع نب هللا ديبع نب دمحا

 لا ةرمو يزالاب ةمو دسالاب ةرم ىنوه.شت ءارءشللل وق ناويم نب كلملادب ءعناك لاق ةدسع

 هدلوو باهملايفىرةشالا تقلا لَ مماق الأ

 انا اراب أ كن. رجفو هبارع كارا نع ها كاز
 اراطلاس اناا مظعأ ام اذا 18 .ىلاغملا ىلا نوهاتلا كوب

 ارادتساف لمكت ,ىرارد # رحم :لوح.موحب ياك
 اراط عورلا موب ءايلام اذ1 © رق لكي نولرني كواع

 اراحالا ولئامثلاخيشلا نم *# مماعي ررومالا قف نازر

 راحت ارمغلاينءاماظلاو>١ « ام اذا مب يدتب موخم

 ( ىتربخا ) ءانغلا انف يتلا * اراكدا كاذ يل جاهو تب رط * اذوا يتلا ةديصقلا نم تايبالا هذهو :

 مجالا ًادايز نايو يلا كد لاقيزاوهالا ناو 7-5 نب نا_غ انثدح لاق يدنكلا ني دعا نان دمحم ْ

 دزالا نيد 0 ارش نا كلذ باس ناكو دايز هيلع مث م امه ءاحطأ لصتاو يرقشالا اب ا يجاه

 داو الا ىلع قيررف 00000 لدعو مهل حاصأو لولا كساب رحو سدقلا دنع نيبو ظ

 نسقلا ديع ودعم ب لاف هنايد |

 يلاو>ا سيقلادبعليقاذا يزخا *اوملع دقدزالاعرف تنك ناو يفا |

 لآ د والا دبع ديعلا نندو»# كرش. دحلب كلاما وبا" عمت ظ
 دبع يفاذه لوق ناطرسااو ناتيحلا نب ديءلانب ديال ابجتايلاقو بضغفمالا ادايزهلوق غايفلاق | ظ

 هوحعم لاق مل نا | لكل اضرغ هموقو هنعدال هللاو مهف ييذوم مل وهو سيقلا

 اوقاخالواوناك ممسحأت :كام * مط تاقف انو>ب را ا

 اوقرغ بلع مهلع لوببولو * ع ان ا |

 قروالو لصأالعاسقلاب عقفلاك * ةلزن: ىدالابسملا نم موق ظ
 اوقلغ اندبع ىلهب نوئهري ول # ةلزنمع ودا دق رقاشالانإ ْ

 اضيأ هيفلاقو لاق
 "ممصاهمأ رادلا ةحاسيف * اط لاق امدزالاعست له
 م مهو ةلذ اوبرءتساو «# اوءيهام دعب موقلا نئتخا

| 

 لاف ك.وقءاجطابمعدقلو كريغام,مينءامهللاو لاقو نيئيلانيذههدشن ًاوايملا قا نمت هاكشف لاق

 001-0 ##ذ#ذآ|أ1|1|]|1||إإ1 7171-71

 سس



 ١ هال (
  : 0؛

 ْ دايز لدم مهقو سيقلا دع ءاثغ نع اينغ تنك دقو هبانيف هناسل تقاطأو اذه اتينا اهلا

 أ يعوق ىفو يف لاق ام عمسا 0 1 لاف اهدار اعدمث هنأدب تنأ كناق ءركذ نع نفك

 2 هنريشعو هيسحو ةهسفال رصتنا ”يرما ىلع ةحح> الو هءاع ةدءطافالاو رصتناف هتءلظ تنك ناف

 موف تم لوق هدقلاو

 كيا ةطيخلا موي يف ب تلعتك ..# اهنا مسح نيل دعا لفل

 رك لعن تا ٠ يند # بص 5 8 هكااوعسلا

 يربت الو شبل ا 2 ناف © اصملا تقشن او سانلا مأعاساذا

 ىل هلوق ىف راصتنا عاو تر كالولو ترصتاام هللاوال لاق عا هل تاقدق بالهملالاف |

 عورتصم تكردأ نا كناف رصقا © ينكردل يراحلا لغاطا اع اا

 عوتسم ضرالاب انج واهفتح نع # تحب ىتاا زيملك كاتال يمك اي

 * عيفر ريغ ايمر كنيمرال * 0 ىلا تدضن نبل هلوثو

 ع ريغ رك 0 أمم ني مرر باسد>الاو 7 ”املا نأ

 | احاطصاف احااهصل 21 تاهملا امهماع مقاف سقلا دنع نب ورمت نةعاحمو يفاحلا ة ةرم نب ةعاجمت ينعإ

 هلوق هب ىبقلا دنع ئردشألا نا امو 3

 ليصفلا باب ىلع ةح رطم ** 00 نيماعاوت

 ليلا لصف فل ادعلا ه8 نكو نط ند كالا
 لوثملا نم زلا ىلع عمار 1 د 0 مم ا هلأ راناذا

 ليقم وأ تيس درم عنا وه #* ابيلع تابايض اط لظت

 باهملا ناكو ةفلاحتتم نميلاو ةعسر تناك ديدح نب رضالل تاك نه تذسنو ( جرفلا وبا لاق)

 ديزبل يرةشالا بك لاقف امباحم يف نيتلبقلا نيتاه نالزني ديزي هنباو

 رجا ةوسا ادادهو مهلعحاو * ةحلاصل ايئانه نوجرتال

 ردطا طارقالا ودك اوتلارغ < "ةرايدحزالا فايطا نا
 رذقلاو نّتنلالهاوءاسفلا لها * مهلك سانلاءاروا زيكل لعجا ٍ

 ركسلا نم يديم هلانارت ىتح_* ممئاسف نم بابضانيلعموق

 رطقلا نم اون الو يعور نشيع 8 انعقم قف ل انأب ديزي غلب

 رميهم ن مع ايح الا ىلع حايرلان ما ع 3 كل لح يزح

 سك لاق ين 0 لاق برح نب ريهز نت دنهل |[ نح 0 كفل َ لج ) ينريذا (

 مهم أ هريخ ا”يفهزحميو هفعضي وهئطتسإو ةقرازالاة زجانع 5 باهملا ىلا ف سوي نب جاجا

 قس تنك" نافهف رعب نم ىلا الدكلع نم ىلا مالانأ ءالماا اهئادل لق هلوسرل باهملا لاقذ مهبلاطم و

 كلذريدأ اناف ىنكمي ملذاو اير 1 ةصرفل !ودنكما ناف ىرا م اهريدا ل ىلعموقلا ءالؤد برحخل |

 1.1 11 وت ادن و2 1070 أ 90001 016 2 تع دال ك7 سل طف 1 27-227 دج 1 3 1 5 ل235 22.2252 2225 2 سس هس عسل م ع سس“



 هب
3 0 

 باوملا ضرامتال كلملا 20 6 هلا مك 0 كال اد ع 7 كلذ هروأذ ند 5-5 0 يناكف 51 رز ند 8

 جاجا 0 ةرندم هنلاشن 1 قاب ما ها قولا 5 ماقو 0س 5000 هعدو هلدغتالو ها هارب انف

 راصمألا تا ماقملا صضفخ د 0 هرغفسو نان |

 ٍ راطقالا ةييحر 0 تقاش اقالت نيح نيفصلا دهاش ول

 ظ
 ظ

 رافشب  اهنرب خادقلا لث». * انليخود و:طاووناس م 0 م

 راطخلا انفلاعم قابطلا مقو * ةلاباب يذغ ىدنج لك نم

 راتقالا فلا ناك نامزا * ةميلغ عابرلا ةدوانعميأرو

 راظعفا ةَدِيَرْح نك كسيلعو * | 0 امش بورا عدف ا

 اذا (5 نايل: عاف هلا ىرتشالا انك ص اختة انهما تاهملا 0 كف .جاحتملا هتايبا تغايفأا

 هةيماتساو كلللاد دع ىلع 0 هل ههوتشلا هنأ تب 3 هللا ع كلملا دع ىلا هدفواو:

 نه هغلب امع ضرعيو هنع وفي 'نأ هيلع مش هيل 0 جاحملا 1 واف جميسام هريعاذ أ

 اهر م نمىساهلل ةاندروب 8 00 ار واس وردا كالت ٍْق انها صعب 2 ثددو دّقل هللاو ريمالا 1

 كا نينمؤمل ريهأ مق الو كال ىلا جاحطلا هيأ لاو 2 وأ 5 ادد نر م مه 1 نأ ا

 ديدحنب رضنلا باتك نم ( ت>مسنو ) جرفلا وبا لاق هتقو نم.هدرو كيحاصب قاف عمسا اه 0
 ديزي, ند لابو ىرقشالا تك هج لق 0 نب ةبثق ا ماوو ناس ارك نعي تالا نا نير لزرع

 لاقو نيئسياطلا قب رط ىلع نام ىلا برهف ناسار> ىلع ديزي ةيالو هتغلب مث هباثو.

 انامع اماّتعم نيدنطلا .ىلا * 3 اوم كرات ياو“

 امر انور نع كفا #- از رحو اق القتح يول
 3 ل ا م م

42 

 قتلا ل 20191950321 6 ل 210116 وا! كان:

 0 م ١ بأ 0 ديزي 0 0-0 م هلاح تءاسو اعاوتحا مث ةدم نامعل ماقأف

 داص رشب كاع اايجا ناحح :#* اهفصنم نودأ ريطم باح سلا حضي

 يداقحاو يردهغ هب تيفش امو * هب تاظح نما ىلع ىدش فطاب

 يداعلا ملاظلا لو تررتغا مث * مكحيدم يف امام. نيس تيقأ
 تاق 7 نب انف ا #١ 3 دوما نيرق دب غلبأ

 داشزاو يغنم ناروط ىهدلاو * مني دولا تيبف توفع ناف
 يدانوأو ينانطأ 000 تعز #* هب تيس وأ حفصإ تننف نأو

 حسا و ( جرفلا وبأ لاق ) هلاقف هل خ نا ه 0 بارما نأ ديك نأ ىنئادملا 1

 هلانسكلا 1 ؛ لتف رع لولا نب در ىلإ مك جامل نأ 1 ريغُلا تانك ن
2 

 ملك ي فو 0 مين 0 نا رد "اق لاق باذكأ, او ل بام مه 6 ئإ نا 1

 1 اهما هل َلاَقف 00 كا نرسم ىارو ع بك ار هيا نا هج .اع لذدو هيلا لدو اهاف :هرعش

0 

1 

3 

3 0 

7 

3 1 

1 1 
7 

 دلال

00 



 1 هلا 20 مهأتقب رع .جاححلا هي 4 لل بتكن بأ ن. لضفملا ىلا اربع لفاغتت و را

 ا م هدم اوقتلاو هيلا اود ل ؟ ىلو مل عاعات هو 5 ل

 || تت 0 ةعاطلا ءوس ىلع ممواءحيو ةءاع دزحلا نورذي اوناكف مولع ىوتحاو هب مىلغف مهوبامف ْ

 كلذ يف ىرقشالا بمك لاقف اءي> مهلتةف مهذب همي هيلا بتكف جاجحلا ىلا هوكشي
 نو حلاو لضفللا دمإ * هلضفب دوعي نم متاهالل لق |

 دوعسلإ عريط ماشا تان راما مكفتح فاح 1 |

 0 هايمحإ مر 0 0 1 جاجحلا ىلع ادر ٠

 ْ ارو قماح ىابقلا نإ كحال ان ظ
 1 هل لاقي دمحالا نم 3 دحر باهملا نب ديزي ىو لاق اه كيك تديسلو ( جرفلا ونا ل

 1 0 كيلو دزالا ن ه خل م !اةثا١يرقشالا بسمك ةيقلف 0 ريمج نب ور#

 ْ هدفنا لالا
 مز دهعي .يدمحبلا زافو * يلاعملب ةميبر تزاف دقل ظ

 5 1 ا , كدازف * اذهب مهنم ايضار كت ناف

 مر> يح ن. همأ تناكو * هاضراع حضويدزالا اذا

 معو كاخ نذ ٍةلباقم * ايف كشال ةفاح مف

 نيكل لقدب تفحتد | املف ةتس'هلعتسالا كا هيلع ديزر مهع ينال 0

 بما نر. تيردقا الدو رود قست اكتم تيكا نا 07
 قرح نموا .سا كروش ل دع هب لعا مل نمو دندن نمو

 ا فاح نمو عيب : نمقوسااعراقي ا ءاقا نك ولا 5 ا

 أ أودع ىروشألا ب لاق لاق 5 يهدالا نع ء يئايرلا ىف 12 لاق قيس ا 3 ) يفربخا (

1 
 ا

 : هد للا را ظ وأ ىلا ةديصقلاو دايز هنافف تفاقأ يا كجرتا أ ةماعلا نإ
 باهملا اهب حدمي يرةشالا بدك ريخ هركذب روك كملا ءانغلا هيفو.# اراكدا كاذ يل جاهو تبرط *

 ءانغلا اهف ىلا ةعبرالا تابالا دعي كوش اهف مفو ةقراألا هلاتق رك ديو ةّرَذص يبأ قل

 ١ راع ا ع #* ىلدو .هرك و ىساح؟ نضع

 ا ها نحاس تراصو. *: ىبشم اذ ناح ع نيدز

 3 0 ثذدباَو ينانأ

 0 نءا دب ْوملا ءلا ا نس 0 الا لهأ اولس

*« 

* 

 أراحو - راخ هلاك كَم

 أ مغ اط هو بوز ترديسا !ذاَووغ ىعج نمو

 ىخغءاتارمغاايفدزالا يم وقل راح, نعاو همم د: قواو



 اهاحو الت داما اوداق مه

 بوبس لبو ةزافم لكب
 اياملا نا. نامركح ىلا

 يد رمسأايلاودلا لرعشاو

 ارابال نفذه راطمالا نم
 نادال ورثت تبان
 ران نديفو ةةحس لك

 ارارم- ةيلكم اهانذدو

 اراروزا لسالا نع ايف ع

 اراصع جهر ن“ هيلع نري © بر دبع عرمص» 3 ' ٌةاَدَغ

 اوارطلا لسالا مح يرر « انظ زاودالا بحرا د :
 الع الإ انفو كيا و « ًانيمصع تاك نيعادات

 اراشعلا باتحي رصملا نءو * ى اذملاو غباوسلا تع كح
 ارامذلاو قئاقْلا نيءحلو * زيزع ىمح لك نحب نيف

 اراغ كيع كيلا راصد 9 الإ نهدي نوتملا تالاوط

 ارايدلا اوكرت دقل مو « ىن# نب نيرصملاب خ تلا الولف

 اًرارفلااودتحاو مالنا باص * ىتح لاطبالا عراق نكلو

 اراج مه 0 مظعلا قدي * مظع مب لحو اونهو اذا

 ارازالا اهدش توملا شن © اهع ىسانلا دبحم ةعحومو

 أراثم ةعسمم لك يف ىرب * هنع ءاماظلا لك تاهش

 ارايت>ا ائم راحم ن ع كمفدب « انهو ذا كراح ندرلا لب

 ارا اراب كك و « ري كارب نيح هللا كارب

 اندح لاق و 1 الهرعشو نك نا نم فاس ام ةمدق:م تاربالا هذه تضم دقو 5

 ءارعشلا 79 ناورم نب كلملادبع لاق لاق يتءلا نع قفا د لاق ىناركلا دعسنبا دمت

 هدلوو باهلايف يرةشالا بمك لاقاك مناف 00 حاملاو ىعولا ليلا و ريالا دسالاب اننوهشت
 ىبلااذو ريعشلا اذ 6 نومؤي * يحدلا 0 ومس ماوقأباخدقل

 رفقلاووذ يءاشاماديأو ي.اقو # هش دعب ىنغلا لا' نم نوهؤإ

 يررر ومو ءاحأ ملي نمت ةلاقم "8. "لئاو نب ركب لاي مجال : لقت
 رغصلابو هم مغرلاب كليم « متن اديس ايح ماك واذ
 دوا د الاف ناك نم ع دوار < .لقاو ني نك ىلا ان كتكلو

 يرستت يتْلام وجنلا ىعري ىلا صر مح#* هفيضو حابللا باكلا هلال وه

 1 1 ليوا دول هنأ تناكو ةرادعو دعا اذه دا 0 نيبو بك نيب ناكو لاق
 بوللا هلابأ نع كدح ثاريم * هق رعت تلب رس يذلا تالا 3

 ولسا رش يف كلا ساو يسوم مؤللا لاخ كالا ثا

 ل دا كل ١ لا ايلئديلع ىر هلاودش اذه سك نأ نا ناكو ريح يف ينئادملا لاق



 0 ا ةياسا و 0 ديس تاو يك
 0 3 ُ ١

7 03 

0 

 جر ةءأ هل .٠ لع الام هل لءحو نعاج || ها نب بايملا 0 دايز هيلا سد و بك يف أ

 ناكو ذئموي نامعب وهو باهملا نإ ديرب هنتق يف كالذو هلم ساش مار تي 00 تح ملا

 ىلع هلامعأ كالملا دنع نب ةماسم قرف باهملا نب ديزب لق املف هنبا هلق يذلا هب أ ريغ أ 2

 نامت ىلع ٠ نمرلا دنع فاذتساف يلكلا ناما- ه نب نجرلا دنع نامحوإ ةرمصيلا ىلؤف نش كلك

 راحان دنع ىلإ همدقق 0 0 يذلا هدأ نبا قايلا 0-5 دح يسارلا راح نب دم

 اطمادقو هولا كساد نبا وهو هلتاق لتفيو س“ ذا دل رجلا لق دل ليقف 2 دوقلا باطو

 انهجوو انميظعو ايدين ناك ع كأن لا بضعالا نرقك ادرف ىف ىغقناو كا

 هناَقب قف ريخ الف هب هلكقأ انف نيل. نه فاخ وه الونع ُهناَقب يف الو ريخ هيف نيدلو اذه هلتقف

 نمل ناد نارك دا الا ١ع هللاو هّقدع ب ضف راح نء د#م همدقف بعل دعل

 اولاق اهريغو طيقاو ىدع نب ميا نع ي ردعلا اند لاك 0 ْى دج ادع لإ نايزرملا

 درع هبات بعصتساو اهحتف ىلع ردقب 1 هتبالو مايأ يف مزراو> ةئردم باهملا نب ديزي رصصاح

 نب ديزي و>ممو هحدغ يرقشالا سك لاقف اهحتفف اهرصاخل اهيبلا فج رف لسد ني ةيق لإ

 : ةلوقب ل
 فاصلاةجافجفلا اهمازامدعب نم * .تءلظ امو اف. اع ليف كتمر
 تراقُمو توونمو ميرو يرق © ىممجم سائلا ضيناو نق جرم
 فاقلا اهوشح رو.ة ءار>قو *# هقرعت ءاذا دممو سانئش مم

 فنع اهناتكحأ ىلع لاقث مهف .* أومرهام دعب الإ ليلا اوكري م
 ةحافحفلاو قع || نصحلا ردن مكلاو ردنبكلا هل لاقي مزراوخ نصح وه 1 يذلا ليفلا لاق

 أريشب هوءسو ةرفص يبأ وأ ءاذاد معو :املاط .ىمسلو هريغف ةرفص نأ مءإ سانثو مالكلا ريثكلا

 ةءلص مهنا اوعدا 3 *دداآلا اولزن نامع لها ن م زوألا نء ٠ موق مهو هد ءارذعسفو أوبرعت امل

 قرن ا
 ©© وص :

 اساح ليالا ىلاام هد هبتفقو # اسراد م وبلاحيصامسر امال

 اسماورلا الا ران الا هب ليلق # لزنم ريغ ىرنال تيه انئثخ

 اسكانكلاىوهاو وق يناويف# ةسكا لكل ظيفى نورودي

 يناثاادعارمهم سايعلا تينو يماسلا ساد رم نب سايعلل رعشاا نه لوالا تدبلا ||

 عارصملا اذه لاقف ةيواعم نب ديزي هريغو * اسك أرف ناحرحرهنم تمه ون #

 ةيواعم نب ديزي ثلدثااو ناد نب سايعلل يناثا تيلاو # اسباد للبالا ىلا اموي هب تفقو #

 ةهح نم كلذ تاب ,ملو لعفف هيف ينل نأ ادب 5 بد را اذو ىلع هلاق هنا ةاورلا ضعب ر --

 تود اذيهو ىلا ىو ا رم :لاب لق“ ف.قح كلامل ءانخلا نأ حيحصلاو ١ م قلوب

 قحسان ؛ دامح نع ىُ ف نسحلا ) فر ( نا.هرلاى ه ةفوس نأ ىلع 052 اتامذأ اومحأا

 أل د سنع وص ص سخط يحي لج م هام ساما دع معصم اع دعت خش جلع تي ج ع حتتص عدن ع تم 3

 مقنع كلا” قانا
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 ضب نم اان عمسف اربد ديزي نب ديلولا عم لد اكلام نأ طابس نع هيبأ نع حملا دمحأ نع
 احلا لوالاهل لاقدل ولا هانغ اماف * لاس نيفدلا يلعمسر سيل # هياع عاصف هلسحت ساق نام 01

 هلو 0 يماش طا نع رمصنبلاب ليقث كلامل يذلا يناثلا ندالأ هيلا دعف

 هاي رلا دف تارغاشلاودو فك بالا رهقلاوا تانغلا ردزد
 لاطبالا 5 نايحم طح * 0 حادقلاك ديدافخاو

 ودم نس ملس نب ةنهم نإ ةعاقر نب سف كيع نإ ةنراح نا راع يبأ نب ساد سم نا 0 هلا سس سسسس سس

 امرأ ىف علا هابأو نمام ءلا انأ ىقك وا وازع نب رم 0 ناليع نأ نسف نب ةصقح ند ةم 0-0

 هسرب هلوقب 0

 ا الو عومدلا رذاو * مني .طا ىلع ىباف يف :عأ

 ١ !|ىعاش اسراف سايعلا اكو ديرششلان ورمع تنب ةرعاشلا ءاسنخلاهماو هرام أ 2 تابأ يو

 00 مالسالاو هي ةيلهالا كردا مرضخم وهو هيف رط 0 د يف اديس نايملاو ةضراعلا ديدش

 ظ سباح نب ااا ندح نب ةثييع هيلع لضف مهوأق ص يطمع كانت 0 هيلا للص ىثلا ىلا

 0 ضومااذه ا كالذ ف هريدحو يذكر ىَح الطف الالب رع كلذ ف ٍةلقأردش 0ك و ماقف

 ! لضفلا نب ةملس انثدح لاق د.حنب دم انثدح لاق ىربطلا رير> نبا دحأ ) قي ( مع 3 0

 ساد سم نإ نياعلا: ع ىعاز :آا ورم نع ةصي 3 نع ع ردتعملا كر روصنم نع قحسا نبد# ن

 هلع مأي 9 هندابعإ و هب 0 توملا هرمضد> 8 0 دام همسأ مد يال ناك لاق 4 رماعيلأ 1

 لوسر 0 رهط اماف ةرم ةللو مد ل لك يف + تاءعحو تدب يف هتاعدأ مصلا كلذ لإ تدع

 هف و> يف توصلا اذا دامض نإ 5 وف ينءعار ليالا فود ّق انوص كم مو هيلع هللا ىلص هللا

 لوش
 ديلا لها ششاطو ريثال كله # اهلك ملسنم لئابقلل لق

 نيم 2 مرد نبا دعب * ىدطلاو ةوبالا ثرو يذلا نا

 يبا ىلا با كلا ىلو # ةرم دعب ناكو دامقلا يدل

 ااا 8 انآ ان مف 7 زحالا ةوزغتضشا يت 2 هب كداج ارنا كلذ سانلا تءتكف لاق

 0 ةمامعب ىلا ىلع ل>رب ادا 0 تءقر ةاديدش انوص ثتءوس ذإ منان انأو قرقعلا

 هباحأف ءانق: ءلا يح يف رايد 2 ءامضعلا ةقاثلا بحاص 2 ءاناللعأا ةليآو نيسالا د عقو ىذلا روع دا

 ءاهسلا 2 وو ا يعم 0 نا اهسان كو ا ردم لاَقؤ هرم اال هلامش ن 2 كن ل

 هيلعمللا ىلد هللا لوسر ار نأ تقىرعو أروعذم تن وف لاق اهسافنا قولا ضب ؟ نأ اهنارحا

 ف رحأف دامض يلا تفرصناو تينانناو هتءلاش هلا تي َىَح ترسو ي»* رف ا ىناعد» ساو

 ىملسلا نايفس نب كاحضلا تنب ةيدبح .سادرم نب سامعلا تحن تناك ( ةديدع وأ لاقو ) رانلاب ظ



 ايلول نا بيل ةيبس ب

 (دعر
 ءا
 تايف سو هيلع هللا ىلع يي لا ديرب وهو هلبا يلأ هنا يح سابع جرن كلام نب لعر يف د

 ينبسحاالو بريرب نطل ا قى 0 ند هل لاقو هلا اا هيعارب اعد عل 5 ف اهعا

 اريخ ناك نافرونو هللأ نم ةهح رب 09 نأ وجو قاف 4وم انئاكو ارم ان 1 الا ىلاعت هللا ءاشنا

 َة زحالاو اسدل ةماركو نيباا ناعتلا تدل دق يبا عوو 2 0 ناك ناو هيلا ق قطا 2

 ةحضاو هليس جهالم ناف رومألا عيمج ىلع هرمأ راثباو ه ةءااممو هعاساو ترزاومو هال

 وأع |او رفظلا هيلع يطمعأ الا هل تاون تا ءلا ن ماد 1 ري 000 ل هبا ع ىجحلام مالعاو.'

 لاق ضرالاو كا || هلا | 2 0 دير 0 نود يشن. لذا هل ة هرم نع تّقلأ دق قارا

 ند نم ناك يذلا اهريخأف هتأرما نأ و هلبأ 0 ىعارلا ار 5 هءاعهللا لص يلا ف را 7 ظ

 لوش ثم 2 كالذِف اهلهأ تفلعاو اهدب تضوقف تما بوو 4 اع هللأ لص يِ 0 لأ هريسم و ا

 0 هلع هللا بص يلا قأو اداعد ,قرحأ نيح سادر م نب سايع

 اكرام قيككجملاعلا ترا داض ني 6 بهاح 1 مو ا ي رءمل

 اك وا هعمل ناضنا .كيفاوا هع ملوح سوؤلا راهن[ كور 2

 اكتااسملا رودالا تريغ ف كالسل يديد راو سرا لة كراس

 اا دبارب 1 ند تفلاخو

 د

 # هدام ا ىذلا هللا تقفل“

 اكرامملا ني._شالا نيب تعبانو # ادصاق 1 وحن يب تو

 نب

# 
 .تسيمصصسس ديم موالي سس ملا يي و مع اسم مم مس ص ص ل ب يس عتب

 اكلك هدم ل مفلا هيف قا ل قطانب ىريدع ا 0

 اكتالملا بيجي 0 رخاو * عفاش كوأ ناقرفلا 0

 كانا ءاثأأ ىد + اينكحاف # اهماعقنا ده السلا 2 قا

 ا 0 ىف تسمو * اياك ةيريدلا احلا كح

 امكان توه ىوذدقلا ةباقلابو .# الاعلاو دولاو دوغ موق

 ده حمس وص سس سمسم بموسم م م مسم بماصحسل

 اك راوفلا مورقلا 5 امهصالغ * تعض اذانش رق و 0 ف

 دعاوف حد هلا ماع 1 ل ريبسملا دار 0 ٌثد 7-0 ةئسدملا م لع هللا د هللا لوسروع سابع م دقق اف

 هللا ىلص هللا لوسر لزت اءلف ديدشب كموقو تنا ينقلا لاقو أديدق مل- واع تا رس 0

 سادرم نب سا.ع لوَعب كلذ يف ماس ىف نم فاا يف سايع ه.قل بهاذ وهو اريد ا

 ع نبأ ادشاز هللا كوب ا ادم نا هللا دايع ماب 0#

 الا دق حسبصأف * هير هللا رصاتساو هموق اعد |

 كا رمال
 املس علا هيف راك

 ادمحم اديدق اندعاو ةشع

 0 را تا +

 امره ع ىتاوالا عافدك اليو انعو ردا 0 0

++ 

 د

 املأ ناك نم نيالا يف ايار 8 اعزيمأ اؤمتو تالعا رب اون
 د

 0 انا ل ا



00 
 7 1 ال د ال2011 ها طة ب ل كلل تو تكس ل تيوتا م: اه اال ال دلل نال زل ة عشنا كشط فلما لا هاما ال 6

 هريخ نايفس ب كادضلا تنذب هتءوز سادرمنب سابغلا يعار فمع او لاق ةليوط ةدامصق شو

 هدو تلاقو اههوك ىلا تانراو امي تضوق ةمالشاو

 عئاجعفلاب ةصوصخم ىرولا 08 د يننأ نساقارم 0 سابع ه4 1

 عئاقولا ىف هموق ىمي موقلا نم * عذيمس لك راصنالا نم مهانا
 عئاربلا تايرقملا ماه توملا ىلا #2 هدوّشإ تبدع عقولا ديدّش لكب

 #2 الد ندا "كالت ثادنل

 »* يعولا فق مدقملا سارلا 0

 عئاظفلا رومالا 00 ماهس 2 تبحر ل ءلذلا رع مت ويس

 عطاوقلا فافه 006 0

 َّق ءحيلف نب همم انثدح لاق ييبسملاقحسأ نب د انمدوع لاق دعما 1 ا ( ينريذاف )

 ن  دواد انةدح لاق يفقثلا ناليغينأ ني لمعهد نع 6 + نر اولا مش نإ نع ةئقءنإ ىسوم

 نبد#ع اتثدح لاق رير> نب د# هدلدحو قحسا نبا ن عفش ن دهم انثدح لاق ىلا 0

 هللا لوسر نأ ضعإ ثردح يف مهضعب ثيدح لخد دقو قحسا نبا نع ةملس انثدح لاق دي

 َّن م مهريغلو مول مسقلا لزجأو 2 لحال اناطفلا يك ف نزاوه متانغ مدن سو هي هلع هللا ىلد

 [001 70 وزو دامت ىلا يتحاالاو ةقان ةئام دخاولا لجرلا يطعي ناك هنا ىح نيئح ىلإ جرخ

 اف لضف اياطع سادرم نب سايعلاو نص> نب ةئيعو ساح نب عرفألا ىطمعاف هباكأ نع مسقلا

 هدشناف سايعلا هءادف )١( سايعلا ىلع عرفالاو ةثييع

 عرجالايفرهملا ىلعيركب * اّفالت ابازر تناكو
 عجما مل موقلا عجم اذا * اودقري ناي كل يطاقباو

 عرقالاو ةينيع نيب ديما بهنو يبن حبصاف
 عنمأ ملو أي اش >طعأ يف «ؤردناذبرطايف ت نو

 0 يف سادرم ناقوذب خ* ساحالو نصح ناك امو

 عفري ال مويلا عضت نمو # امهماىىم'نودتنك امو

 لئاقلا تأ هل لاَمْف هاعدذ ِس و هيلع هللا ىلص هللا لوسو غابف

 ةشيعو عرفالا نيب ديعلا بو يم عي

 نبثراحلاو ةدلك نب ثراخلا نبثراحلاو ماز> نب مكحو ةيواع هنباونايفس ابا يطعاف )١(

 شي رقفارشأ نه ءالؤه لكو ةيمأ نب ناوفصو يزعلا دبعنب بطي و>و ورم نب ليهسو ماشه

 كلامو يرازفلا نصح نب ةنيعو يميعلا ييشاحملا نايفس نب دمم نب نانع نب سباح نب عرقالاو

 يطعاو شيرق ند الاحر ةناملا نود يطعاو ريعل ةئام ءالؤه نم دحاو لك يطعأ يرصملا فوعنإا

 بذالا ةنازذ ند هأ اهطحسف سعابا ساد ص نب سايع
 هه

 تنك

 - هةن



 وح هاطعاف ةراؤك ذملا تاربالا لاقو |

 (<ة)

 رعشلاكل يغبني الو نعاشب كام هاو الو كلذ لقي ل هللا كوسراي يعأو تنأ ينإب ركب وبأ لاقف
 0 كرضب ال 0 مه لاف هينع هللا ىذر 0 هديثاف لاق فكف لاق 2 تنأ امو

 ءاسنلا 4 هوطعت ناب صأوهناسل ىف مع اومطقا 0 ه4.اع هللا 0 هللا لوسر لاقو هنن 9 م أ عرقالا

 ةهد6شو نطوم تاكا 0 اولاقو اسد ْق راصنالا تدحوف لاق يطعاف كسي 4ع مضرب ف ماو

 امامه لا ناد 0 اقالا ديرب وهو الإ د لعق نأ ب ا هيلا 5 امس مدقو ائيلع هموق 7 , اف

 راصن الا ريغ ن نهاره ناكنم لاقو مهعمش م ظن ُق مهانأ 000 هيلع هللا 5 هللأ لوسر مهلوق من غلب

 ةدجحومو اهومتلق ةلقم ينغلب دق راصنالا رمشعم اي لاق مث هيلع ىنئأو هللا دم هلهأ ىلا عجريلف

 لياولاق هللا كرثكف داق كن[ لاق ىلب اولاف هللا ؟ ادهف الالض ما ا فل

 ةنيمع نإ بوقعإ يف 0 1 لاق ) 0 7 مكبولق ن نيب هللا 0 ءادعأ مكن 2 1 ٍِ

 7 0 كب هللأ انحرخاف تايلاعلا ق 00 هللا لوسراب اندمح 0 5 هلوسرلو هلل

 نوليلف ةلذا نمو هللا لوسراب انُمِح وهللا ان دشاف رانلا ند ةرفحافش ْق نيو هللال وس راي اندئحو

 ' 2 ىض و د كا ا ع

 اذكمو كانينغاف الئاعو كانرمصتق الوذقخعو كانيو اف اديرط اندئح ملقف اذ_ه ريغ ينومتيحال ماش

 م'لضفلاو نملا انم اع هلوسراو هلل راصنالا لاقف مكدص دقل سانلا كم اع هدرام, تلمع انإ قو كافدصو

 دعا 0 راصنالا يع هاذ 0 هلع هللا يلد هللا 00 0 سنا زك ا وكب

 سانلا كال و هدب ني ع ا 1 ىلاالوسر نوءحرتو لب الإو ءاشنلاب ىاناا بهذي

 موقلا ب _ * راضنالان * ارمات 0 هه ردحطا الولو راضلالا تع كل راصنالا كلسو ايعش

 نيضار موقلا قرشو امسقؤ اذكح هلوسرو هللا هللأ لوسراب انضر اولاقو مها اصح 7-0 ةسان

 يئاد غلا ) 0 والاقو ( كاملا . اطام عا 0 من هيلع هللأ ىلد هللا لوسر مهل لاق ع اوناكو

 مهولأق م كفاح اناطع ب رعلا فرش 0 ةعامج 0 لع هللا 3 هللا ا ىطعا ريا اذهيف

 90 4 ص ب ردع نإ قادت 0 مهو رف » 4 لعر ل 0 مالسالا ل

 3 م ةياف ا سراح نب عرفالاو نطمح نب ةنبعو ةرهز يف فيلح ىنةثلا ةنراح نب ءالمأاو

 ا نإ كديعسو يؤؤأنب صماع ينب دا 1 ن ريم و لفوت 0 همر ند دحاو لك يطعاو

 ايل َدسستف سعابأ نمد تع نا نسا ملا لعاو لقأو 1 اونيسلا نيب امكلذ نود م,س يب نه الجرو

 ءالطغ اندح لاق كا ا ان د لاق عبو ) به ( يكدر 5

 دع وتياباتك بولا نب. هللاديع ىلاناؤ من: كلما دبع تنك يلاق نادل مصاع نع بعصم نا

 هيف حو هيف

 صاضةلابسلاء ادرج عوورلا ىلا ف. يتكش ل. براطاهنمل يفا
 دع ل م ع ب سمسا ص عع طل ل رس ص صم ص مس وعما



1 
 000606060060 ا ا ا ا 0 اال

 هيلا 1

 ادن اودرست ريغ يوت + اخ زي اوبلأ لزق اذا

 باير يسكر تطحو # يس" يف 0 لا انمزه

 ا دواء رضا و رع سو ةياع هللا ىلد هللالوسرب سايعلا ام 0 رؤشإ هدم ص نكد تاربالا هذه

 باوصلل: «:صض رعلا ةجداك د هش هللا 1 3 يدب

 ياك عق لاو مهؤاسأ مال د لاله ينب 0

 هلّتقفر 6 هل لاش مهنم لح ر 2 او>ىف ةعا رح يف اروا < سادرم أ 0 ناكو ) ةدمع ونا لاق )

 ناطلا ىلع 1 رداع صخ لاو ساد يمن 0 اذا ا كلذ غلب و دإد وح هللا ةعازذ ند لدحر

 لاَقف هراح ر 06 1

 لصفاف كف رسب ىغعم ملا ءافشن اف تن ةمالالك لا كا عاب ناك اذا

 3 زغك كنع ن ارحل كلذو »+ | عانأ كوذوع دقن انو

 : رك 1 0 عاتم امفو هرمولس زيزءالت اف اهزشن

 00000 | ىلا مالبلا هيلع لع ءاعدأال ةيواعم ىلإ ةنقغ نب ديلولا هب بتك رخالا تبلا !َدهَو
 هدسح.الو ةسار بصرال كا تابآلا هذههتغلب املف لاق هما اذا مأشلا هيلوي نا هدعوهنا سانلا

 ءول رمصن وس لاق هلّتقف ا لاق ادايوذ 5 ىرصتلا اسداح نا 2 6 راب 6 لسغب ءام

 سادرمنب مسه مدن ءوب وه ليال سياحلا ونا لاف هتاَيق ةعازذ تك لو يرصالا نال مد

 00 هج دع 7 0 ملبو

 أ الو 31 00 ىغبأ 1-0 # هلتقب ت رفأ د أ ّ يدف

 ا ل ١ حالسلا اذ اعأ كلش ه9 »*# ةهودع موقلا ةرمهأ يدأ كلف

 دل نابل كلذ غلب ماس يفإ 0 ٠ ةيحاب ع ةيواعم ب رمدأ وس تراغا )دب 2-2 ولا لاق )

 اواو ملسونب مولع ترهظو لتتقلاممف 8ك 0 مهلت مف هموق نم 6 مهلا جرد سادرم

 نامف مج دس ل ةطيغامم قاله ةروز < ا لاق 3 ةرئاع ساب ءال اسرف رعصأ وس تداو مهم الحر نيثالث

 سا هلا كلذ 2 لاو موقلا نسد 1 6 وهو يرصنلا

 0 نمانلا ن م 00 نزا وه ان نكت ندو رارذلا الإ اًيموق 0

 مدع 1 ل ا 0 نإ اهماف بالك لعش امو بالك

 مالمو رمساح م نيفا ل د اودرحت مكعنص اذه نكد

 مم رد 50 م تفيتسلاب هفاطع 1 © كن رع نيمللا ءرملا اذا رح



: -05) 

 ثم رطع اننبذإ هتيقل تح نايفش "سدتحا مو ْ رطام ىلع

 57 ءاسنلا حاص 0 تاي

 مدلاب ل َىد اههدقا م 0 ا اذا

 متللو نيديال ىو رخاو

 محلنا ةخ اوناكف اولذو

 ماكم حالسلا كاش لطب ىلع

0 0 

0 

# 

# 

* 

 * اهليس نع غار مهم لاز امو

 *  ةيشع اودعدتسا يت> ةودغ ندل

 #2 لفك جداا راق لع 31

: 0 0 31 0 # 

 كلذ اا لات اولعفي 0 ةروز هس رف 00 دريس نا مهرس 3 0 هوا ا

 اماكدم مكيلا ءااددر قيلط * مكنم نوبال مأ ا ظ :

 ْق سابع هيقلف كلذ 2 هدع ودي ثاوغل دع 0 نايفس ا هغلشف رمد ىف ودعم نام لأ لعءحو لاق |

 سابع لاَمف 00 3 نيهنتل هللاو نأ فس هللاَقف محو اللا

 نكن :ااةم زط مرصلايف دزوفوأف ” ىففو | يلقن مرصلاب لد

 اًضيأ ساعلا لاق

 يع نايف مام ند الا

 البق نا 1 طع هالومو

00 
 تيبش لوا م يفوت الا

 ءاقو 00 ناك "-

 موك كو

 ًاراعش مكجلال ا

 لوسرلا هغاموس 0 ينطو د

 ان

*« 

 نب

# 

 لبق تام دقناو ىنمالخ

 لد مكضزأو مكلذو

 لومسلاو ةيالولا هل لح

 نمل دم اذإ ؟ريخو

 لوغ ناريلا نم ىنيقالت

 لوش اعناسالاي تع دقو

 نم بودنملا ءانغلا هو اهركذب هرابخأ انو 5 10 ا 2-0 نم تان هذهو

 ساد رم نب سايعلا 57 هدم اعاوأو ور وباحلا# ن :رعلاب دبر يف! اها نغ ةازغ ىف اهطلاق ةديصق

 مث ان وطن عي نم 4 ف ماس 5 نه امج دانوأالا عطقم صاع يبل لاعب ناكو ماع ينأ نبال.

 رع ؟ ذيع ايف ٠ لتقف ةليأ نيرشممو عسأ دعل نعلا ضرأ ن ه ثياثتب ديبز ىنب حبص ٍح مب جرخ

 كلذ يق 0 كلن َقَح مغو

 انباع ا لللا ىلا موب با تنكر ف اما 00
 اف كوش

 0 ناقتا يرانادعال 8 ناي كال كلو ا
 اناكن اشدو ضارعالا 0 د ةليل نررشعو كل مط انوءس



5 

 »* احرصم أمد: ىلا لد وأ" 0

 ال ]ودفن ةددع :انددجام اذا

 ع وغلس اف ممم لا و

 اموتم قوذ كسلا ناك 3002-9

0 105007 

 اسراوف انيقتلا مون انلثم الو

 امعادملا حامرلاو كك اذملا رودص

 ايبباحلا نوينحم ام سراوف

 الاوز 85 امؤرم ءوقلا نم

 اكرلاعع نايطلا ناك ذإ تعاطو

 اسنا ع كارالا فانكأأب اب عايض

 اهوأ# ةديصش 5 .صقلا هده نع ب 0 نب ورة هباح 0

 نارك انعو امارا ”لدكس .«اسراد عب ا تيا نال

 3 ءلا ةديصق تايبالا هده ب 1 اعاو ةدبا سان ءلا رابخأ اه رك د يف ن

 00 ل ىف اج 2 ابل لاق لاق ناماس نب حياف نع ةبزغ وبأ
 ايمامو ييلمرادلا لالخ تدجو #* اول. مل رادلا نيطق نأ ول

 ةشاشب ناق ريا ىغاب ءاج اذا

 0 فوه تن 1 ع اللف

 ىلا ريبخ نب تاو لاقف

 3 دقو ل ا

 ةراوا ناب يل-: ىلع الهف

 ادور قردصلا ف تراد لجلا ذأ

 ةح دع تفلك نأ 1 كنأو

 هلثأ داهأ

 ممحدسم كولع موق ىلا الهذ

 اومركوكولملا اوداس رسشءم ىلا

 ةجدق دوم نم ىل 3 كفا وأ

 تنك" عاب تيددحو

 هن ع سا د يم نب سابع لاف

 مكيفو نينهاوتلا رصد بر 3

 مهياع تك ناىرجا كئاوأ

 ةبغم ريخ رأ لا نار كلانم

 ةئبآر مطقب ىسءأن ا

 مطاعف 1 ذاو نورهينب كيف

 اياثاف ةاظنسلا نكر ىلع نكلس
 أخ م ريغان دلاكص هوجح وب هل

 ايضغم وحشلا ىلع يد اهواك

 اءذكيو 43غ ايم ناك نأ

 احم كل الئاق مف فاتملو

 امدح قا بلاط مم تان و

 ا

 انوضا نك يديم ف ىقوأو

 امج و5 قحان

 كر م هف ناك اع غنانيل

 اق 36 ذأ عوحلل مهل هو

 | نيتاوخو سادر م نب لا ل١ لاق راع نوح نب نسما ني دع ف



 (؟ةه)

 أ دوبلا عر يذلا تلا ا تاوخ لاقف هع هللا ىضر باطلا نب رم دنع اموي ريبج
 ْ ىف ينالخأ اونك من سابع لاقف 0 70 هلع هللا ل هللا 0 ا كا

 ْ 0 0 ويح نشنبو 0 18 9 نا ترم هيلا ف 1 اتا هل لاقف !بذام

 1 ”اوحا دعو ىايأ يف ٠ نرفتأ يف 52 ءاك ذو ينفث و يتع تا ا.ةتسأ نكا تاوخاب هللاو سانع كاف يناثع

 أ أ اق كعضوو 16 0 كر دتكاو كعدرُف مؤالا كال هسا د هللاو تاودلا يفاماي

 ا كق وسي صنام هللاو موه ١ ىلعو مورا ” كمأ كتلكر ىايإ مؤ لضف ن :عالا ةيحا ند هيلع موه ْ

 ١ عم سايعللو افكو اًتهصفان ريض يكجوأ نأ امإو مك نأ امإ 86 ْط رم لاقف لعل كيلع نروطالو

 | ةفارسو سايعلا ناكو دب ع 0 لاق اه 1 ةللطالا تهرك ىنعملا اذه يف 1 تاضقانم تاوذ |

 هرسملا ناابعو فاشن اك مهلكو دب رضعلا تك ورم تل ءايوقلا ن همهاك ساد رم هوذو ركود

 همر ةقأ ص هوذا لاقؤ مالسالا ُق تامو مهدودأو موهمر رفا م هرهثأو

 ياسنالو عومدلايرذاو # ميلا انا يبا الا نيعا

 موم عحوم 'يرمأ لوش © ال هيلع ينناو #

 مي ةه_هادل يهداو 2 ملاط لدحر ىلع 0

 همر ةرمع هتحا تلاقو

 اهلاوز قا 2 ذأ هن ريشنع 9 مهأ ىعام ىلع ساد رم نا كل

 اطالحو اهبلصف اهلا ناكف * مهافك ريمالا دنعذا مصتسا ى دل

 اطاللط حايرلا جوه تن ا ءا اذا * اج و كسص نيلمادعال ةلضءمو

 ارم نب سانعلا ق ور دقو
 هياع هللأ ىلد يد ع نسا

 نيسحلا ) ينأدح ( ثبدحخلا همع لقنو رمح
 ا

 ا ' نب ىهاقلا دبع انثدح لاق ىحاطلا دم نب بوبا انثدح لاق ةف ذ وكلاب يخابلا يعاجسشلا بيطلا نبا

  ملسو هيلع هللا ىلك ي ولا نأ ساد رم نب سا.ع نك ةناتكك نب هللا دبع اكدح لاف ينال يلا

 ذا ينافلاق ضعبأ مهضعل دا.علا ملاظم نم مناك ام آلا ردا مط تدح ا هف لع ةيشع هتمال اعد

 | هنح ىف بحي مم ملاظلل ترفغو ةنطلأ نم م ولظحال تريطعا تنشد بر ىا لاق ملاظلا ن٠ مولظ.ال

 0 ل رس هيلع هللا ىل< ى | كددعضذو لاش ام اة ءاعدلا 2 ةفلد 5 ف حيصأ أءلف

 مدبب وأ أف 6ك تع 2 ةعاسل 0 _ٍّص نإ 0 0 ينأب هنع ىلا هللأ ىكر رع لاف

 : روثااو ليولاب وعدو هسأر ىلع تارتلا و لمح يتهال رفع هللأ نا ماع 0 كلب نإ لاقف

 سأيع || رايخا تع هعزدح ند ا دءعضو |

 .. وص

 اناديعو اًقارنعاسانلا مرك ١ اي 6# اناب ذا سايعلا يف زادعب كوحرا

 انا, ذاتءحاستسال كالولو انع * انديسناب ا كوجرا

 اءاصغا لحل ادنعسانلارضناو *# مدق لع ى شع ن همرك ا تنأف

 ( تع علا د ىذا



 ( م0

 كو "ل ا را جل د هيراضغ موق ىلع دوع ع ول

 0 اها نايف رسمنا لوالا نليقتا نهطسوالا ردقلاز م درو يداولا م 00 أع ماو 3 يعدم 5 |

 ل 2 ماكس

 وه 0000 م ناك 7 1 589 لب 7 يربي 0 00 هؤنشن ءوبةلصأو 0 ين 58

 ناوةش هل تناكو باك نب ىلومهللاهي درت دام معناك ناماس نب طاصلاق نءشااريغ ةعانص»
 نيتاودلا رض نمداحو اهءاوناكف اطساواولزأو ةف كلان اماما سواك نب ةز نب ةرامح هم

 امهم انئحام اعياذ ناكو سانعلا ينب ماب ْق 9 01 ينإ مايأيف 0 معن الإ هب ةيسايعااو ةيو٠ .الا

 ىنبدحا ةماعد وبأ لاق .لاق نهاط 5 نب هع ااخع كلام 0 و ( ةق ديزلاببايم يم هيد

 ةح راخ .نب ءاهس 0 ده نبأ ىلوم در اق م ناك |اق ءامسأ نب كلام نب حلفأ نب مصاع

 ديع رحف رش نب كلما دنغ ناو نب ريش نم دنه تدلوف داوسلاب امعيض يف اط اليكو ناكو

 راشب هطبن اهتعيض يف: داوسااب درت دامح دلاو ناك الو لاق هلاوم اوراصف هما يلاوم ءالو كالما

 هلوَش  ءامع ال
 ل ل طارت ل 2 يا دا كيدي هدعاو

 هيف هلوقل ل يدنس نب ورع د رحم هاممو لاق

 ريكسملل .ةني كنم انجح © اهلغ :تكرر ةلهي .تيحس
 رطل رارل كرم اراجع 8 اريك .ءازن اينأ تعز

 * ب ىلعديف تيكر |ىهد نإ
 ركنا الو ام يفيععل 8 [نخدخ رمالذأ ريدم

 وبدصلا تقيم ر ارسال ناك -*_.اكلاةدقءايكيقتني و عاام

 نيم اهقبا هب رعاي تا ل كيرخا ساحب الوال

 ريمالا بارا هتففواو كل

 ْ لاو رفع> ا نأ رعشلا اذو غابق ها ّق 5 روع ناكو ملفسلا نسا ءلا ينأ 0ك دوي لوقلا ادهم يع

 ْ وهو دزحمملا ن 4 دوذخ 1 در كو لاق هل 00 كل يلطف كيلع لدي درد٠أو ىلام دم

 "هد ع لدرلا تادردجتو د ردع در دمتم وهف ي رعأ اذا لحبرلا 5 ردعل لاقي ةغالا ىف نانو ءلا

 1 د مهارب قرشا هيشنب نم انثدح لاق سنوي نب ليع.سإ ( نارا ) هتيرع اذإ ةدر#

 يصاعلار مع نب مهارإإ نع ىئةثلا يف ) كيس زيعملا ب هلل ادع بانك نذ ) تدعشلاو ( ةسنق نبا نع

 |ااوا ةدسأو سه يداك اوناكو ةليخ ةرخاعم نورشاعتيو زاعشالا نودشانتبو بارشلا ىلع
 ىرونلان ع ةزاجإةفيلخوبأ ينلا بابا نب لضفلا ( انريخأ ) درمدامح اهب مهرهشأو اعيمح ةقدنزلاب

 سيفا د ا م يو



 ( وهذ )

 نب د[ ( ريح ) تعاتلا اضياردرذملاو ين رثتملا ةردنملا ةميلط وأ لاق هاو 2 سلف
 دحا ينري>او قزدملا نب دانع نع ةيظع نب هللا دبع نع يدهمن. ىلع نع ىحي نب ىلعن كَ

 | نأ راشبو درج دا ةاجاهم ىف كنسلا ناك لاق ةيش. نب رع امدج لاك.يرهوطا را

 ّْ هيف راشب لاقف اهنع أطباف عفان نم هل ةحاح زيت راشب هلأسف ةبقع نب عفانل اهدن ناك ادامح
 قارتس نكلو دعر نع تدك < لال دا ناو 3

 قدصي سلام نومك دعو 6 2 دق لع لاحأ امان ةقح ادا

 قرطي بالا وذو انا.حا قرطال * ينناو ءافح ينع عمان يفو

 قافمي بابلا ينو نكلو تيعد * 6م ”تنكؤواف موق ىدقتلا ,
 قربت كينيع نيب ىريغ ةحاحو * ى_حاح كفاخ. تفلخ رماا

 نيج تاز امو
 راشب لاقف,راثشن ند هم ردشلا اعئان دشنأو دامح بضغف لاق

 قفحو ىف لالا يراك دعو #

 2 مْ انتيثم يذلايفالو 7 ةحاح كيسالط قام .ن ميو أ

 ا د نوكللادبو 3 #2 ادع 0 ا '

 : داح نأ مهوتا 2 0 او 0 0 لاق لهس د ا 3 لا ع 0 0

 || نم م مامأ در 2 دا اذاف ةقدان ل م ا ىف يرحل قد راب حرر

 تاردح هل لاق بحاص هل ناكر لاق مهالص ف 4 نوره نيكني نيكد 0 روش هلاذاو مهنا :

 : هل 3 زعتلا لوس لع در 3 داح تا ندح ناش ل و هلو هيهذم ىلع

 نك ث اناك دقو يبه نإأ تام دع ةبزاهش هارد 3 تبا رح ىب

 ٍ نيا>ر نعد يش 17 الل>و تن ا 55 ُق اناث نإ اًضواغ

 نينا ةوؤو>رب نينا كار اريغ هل دا اع تدرح يس-١أ

 نيقيرطلا نيب يوهو اقرش * امههحو ريغ يف اذذ>ا اذا تح

 ع لوَش داو قو لاق 110 أهل د اقرذتو نينا ةدابع 28 ا لوب لوق ناك 5 يء!

 ى( نبا هنا ىلا هيسئيو 8 ٠ .-

 لل طخ نسور ءانحاو # لق* ىلع سار يهن نبا

 لوديستم دحارويا يافا تا ةدابع يلا يريغ عدا

 لق ينم كاذو اراوح هللا ىلإ كنم تر يأ نبااي

 دحأو نع يناف * لوغشم هي اف #* ناكم أمف لعح>و راثيل تار .الا هذه دامح عاساف لاق

 تم يت> سانلا يدب يف رود“ ت تايب ,.ال 1 اف ىلاعت هللاب كا ةقدب زلا هيلع خصيل * لوغش.م

 لوغشم دخاوب يناق كك تف 8 هللاو يدب ةينازلا نب ل و عنجد م ب رطضاف راش 8



 (ا7)

 ١ 000 عشا راو لابنلا 0 0 | 0 ُ ةعاض هعاض كا 0 ناكو دا لوح

 1 ماس 0 دل 000 00 دالخ نب دما ان”دح لاق 0 لل ن 0 انادح

 ا رمأآلا ا رفعح وأ هآلوف ملاس سن ماس ىلع لَو ةرصنلاب 0 مايا روصخملا ناكو لهدس ىإ ا

 اهوجهي راشبلاقف ًاقيدص#ل ناكو راشب ىلع هدسفاف در دامح هيلامغناف روباب يدنجوس وسلا هيلا |

 دادمأو لابرغ دعب اهدح يف. * ًامترم سوا ضراب ملسىسأ

 #0 دامح مث ملس معت الإ 2 نإو معنلا ري

 ىداهلا ةمحرلا ين نع ةلفغ ىف * كا 5 1و 0

 ةيثنب رج نع هيو روم نإ مس ءاقلا نب دمحم انثدح لاف ىمع ( نرخ ) راشبو دامح نيب رشلا بنف |

 اضرواءممم قافنا ىلع راشبو دامح نيب. لخ دي ةرمصبلا هان م لحجر ناك لاق ىلايذلا 0 نا ٍ

 00 لم 1و لس ملا هلو انزل دجياو دلك لإ لعن نأ
 ْ هدشناف يف ةينازاا |
 هيتلا نم ًاراشب تنكمأ *« دقف مكيلع راشن ءان نإ ٌْ

 ظ لاقف كيو 'يش ىأب راشب لاقف |
 هيمست ارح نكي ملو « همساب هتيمس ذإ كاذو ْ

 لاقف هيا قرعاتنك رش يأبف .هئيع تنخس لاقن |
 هيركذدعب نم يغبذي ام * هليركذب ًاناسنإ راصف ْ
 ! لاَقف كيو 2 ايش عنض ام لاقف |

 هيئاحمب يسش تروح * يننكلو أ اراغب ا '

 هدعناف لاك" 1 ا هنأ ماد نم راد يف جملا اذه لاقف |

 را ار
 هلابأ الف هوبأ نا #3 ا كلي !لثم نك ظ

 لوألا كادالا ماهو ةيازلا نبا داوح لاف ١

 هع تقع اهف تسأو # ىضم ىف طق 0 3 ظ

 سا ناامط "نما موس ىلالو اولا

 هيلاوم نم انأش مظعأ ه هل يب-امويلا حيسصأف ظ
 ا ل د نا مرط ا نر ع يدع ( نعد

 در لوق هتيوار اراشب



ْ 000 
 اا اا ا ا ا ا 30232020381

 مرد ني كدر نباكمهذ © هريغل تنأودرب ىلإ ترعد 4

 دحأ ( ىنريذا ) معا هللاو ةينازاا نبا ءاشام تاو ا لاقف الا لاف دحا انيهه هتيوارل راشب لاف 1

 انثدح لاقيلملادي زي نب دم ىنثدح لاق يزئعلا ليلع نب نسحلا انثدح لاق يركسملا ساعلا نب

 هيف راشب لوقدشنا الدر 2# د'حانتدح لاق ةئيع يبا نب هلا ديع ن :

 ليلج يما نيسأرلا لاهحاو * ليش ىلع ىأر يع نباأب
 نرد ايفل لاف ييسر 20 3

 دعت ةقدانزلا نا نظي هنا سانلا مهوب ةقدنزلاب هلعاجم هنم ينظيغي اعإو هلوق نم اذه.ىلابا ام هللاو'

 ةقدن زا ملعأ هللاو وهو هل ةقيق> ال ةماعلا الوغ لوق اذه 0 مفرح آل هنا 82 5

 رممن نب بدبحو رام نب هلل ديمع نب دعاوي رسلان نب د( 5 1 هللأو يقام نم

 هب ينام ام دام ةيوأرل راشب لاق لاق يلابذلا بوبا وبا امدح لاق ةبش نب رم# انثدح اولاق يلبلل

 هدشلاف دامح مويلأ |

 درب هدلاو يذلا ينع غابم نم الا

 لاقف ن ركباش ةلعافلا نبا قدص لاق

 دعب الو ليف الق .* .ناتلا بسن ام اذإ ظ

 لاقف نوكي اف ليقع نم تاصرعلا هذه نبياو ةلعافاا نبا بذك لاقف

 دح> هفذأق ىلع * ام نابطاف يمحاو

 لاف هن يه ةدلح نو يا هيلع لب ةلعافلا ن ١ لاق

 درقلا ىلع ام اذإ «.درقلا ةيشي نمحاو
 يناري يتايحام لاقوهيدي قفصمل 1 دح كردج دز قوش نحل ةحارلا نبا أطخأ ام للأو لا

 ناسغ وبا انثدح لاق يعاز لا دش نب مشاه را اذه ينري>ا ( لاقو) هيأ ارا ىنئشف

 ٠ راشب يدرك دامح لاق امل هيف لاقو هلث» رك ذف ذامد

 2 هرفلاى محام اذإ * درقلاب هجولا هيش '

 الوينارب هنالىبا نكلو هئادش نم ىببا ام هللاو لاقف دامح ءاغ نم ىكسنا لئاق هل لاقف راشب ى

 7 تايبالا هذهماعو لاق هفصا الو ينةصيف هارأ

 دادلاعدصت ا و فل نإ كه ْى 1ك ولو

 دغي ملودحت ىلإ * اموي حرب مل يلد
 ودبي الو ريخ يرايتدملا مم ريغ ملو

 دم هل جرب ملو # مذ هل شخحي.ملو

 ينحملا اهب مق يتلا هو ةرووشملا هباورلاو (

 درب نمكما كان 0 + هريفل كلو 1 ىلإ تيد
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 دمس هل ير ملو * هاكذم سحالابىرح
 1 دقت هل دحوب ف « 'تامااذا يلكلا وه ' : ١

 راشب عاشا لاق .طقرالا دال ينثدح لاق 4.ثنب نع اني دولا لاق نب ذقلا دنع نبدا (يلربخا (

 لاقف سانلا هيلع عمتجا دقو نآرقلا أرقي هازإب لجرو ارعش دشني ناكدرجع دامح نأ سانلا يف
 دا نم اذه ثعمتن امل لوقي ناخب ناكو لاق لوب امم. ع لوف هللا وف اوممتجا مالع داح

 لوا :ةدح لاق يحاطلا قدس اودأ ف لاق رامع نء هللا دي نب ل (ينرب>أ) هيلع هتقم

 ةرطلا له فاش 1 نيش ناكو ملاسنب ل رك داح ىفلاق ًاراش نأ 0-0 هللا كديع

 نيعس.ليوثو دامح ناكو باّدعلاب كلذ دع: هلتق 2 روصتملا لامع نم ناكو

 دا مث ليهس مينا الإ.« هب نزت انك ناو معلا س ندد

 يداطا ة>رلاىن نعةلنغيف * امميش حال.ناىلا اكنو اكان

 داهشب دهذ اءياق ناكحام * و نيداهفو اروط نيدهف

 ١ دارق تد يف ا>ءاتعاف نيدرق..# :اهيهدعشت تشو هللا كنادحيس

 ا لو فني راظل ديز'ن 9 لوم اذا مه دهفلا 1 * داهش ده اءمانق ناك ام * هلوقب ين نعل لاق

 ظ راشب كوقي هيفو نيساي نبا لاق افيرط ديز نكي

 قئاماو لهاا ةمولي *# هيف ىلع ادا تملام

 قليلا امايإ كلم © هتساو هريانم مهامر

 قاف هتحم وا كب .قداف هقوق الإ تابام

 وهو لاق راشب يف درت دام دهس يبأ نسما لاف نابع نفاد 0 1
 ع

 هب هاحمام ظاغا

7 

 الا نم تا قرر *# هلل ل١ نم ثىّْح'  هزاهع

 هسمرير فيزا 0 6 علقملاب سلو ظ

 هيف ةلوقالهل همج وأو هلك كلذ نما راثما لع ايلغأ ناكوشلاك

 اريثعلا هر تدسفال. * 0 هندل> تيلط ول

 7 تار هيلع كاملا لوح <" اذااك 2 عت تلطا وأ

 (ينريخأ) تالا هذه دام هيلع نسانلا مكخ نكلو دامح ءابميف راشب غلاب دقو دعس نأ نبا لاق أ

 لاققحسا نب نأ ينندخ لاق تايزلا كلا | دنغنب دم نب .رمع يئدح لاق عكو لطفا نا نع

 اراك هن 0 هدو :بدؤي..عيبرلاب درع دامح لصتا لاق راطعلا 0 دس نابع نئدج

 5 3 انو عازل هذ راك عيبرلا ىلا ت كمون

 معلا يف بئذلا عقو * متنال 1

1 
1 

7 

 ل

 مث ةلفقغ عارخ نأ للا نا

 : مدالا نم ..فالغ 2 * ةيزح هيدخف نيد '



 /) اله

 تلاد ملا جمجي د ةعاب يملا الذ ل :

 حا دمنا 1 1 ع أو>ر 3 2 رعبشلا 4 هئ رد داح 7 عيبرلا اا رو. ملف ا

 دام ,نآ' قرهملا ني.داع ع نع ةطع نب هللا دمع. نع يده. .نب ىلع نع ةزاحا قى نإ لغز يد

 سابعلا اقف ةروك ذملا تايبالا هذه راثب هيلا ستكف يمشاب || دم نب سانعلا دلو بد دو ناك در

 لاق م.-اقلا نب دهم ينثدح لاق ىلع نب ىذ )2 قارخأ ( جرخاف ادامج ىنع او>ر أ راشدلو يلام

 عطقناو هتمدخ ا ريش نب سان ءااعرخل ا!لاق يرينزلا 0 يلد . .سهاط نبوهللا كيع ال

 واشلا ع لاق كلذ را هيأأ لصإ ناك امة

 ريرض ما.الا نيب ه رظانو # هريدب ا ريصن راشب راض دقل

 ريشا باشلا تحب نم ريالاىلا © ةريصن .تساو ءاسع ةلّقم هل

 ريس. نيلابلا عيج نأو ه كن ريما نأ هدو. ىلع ْ
 هللادنع نعىهع ( ينريخا ) برطَقب درجت دام هيب اذهل ثم لمقدقو ”:ينامصالا جرفلاوبا لاق )

 ضعبل ابدثوم يوحتلا برطق ذا لاق ينامرلا نع بد'وملا. ىمعالا صفخوبا ىنثدح لاق زسمملا نب

 هلاق امم سانلا ىفديرهشو ا كذاب م وه لمح نأ يف عمطل درو ع داحناكو ىديهملادلو

 ب رطقب دوشو موش لش تقحرلا 0 هع داو اا هعضاوم 3 صو نكماملف ناسا هيف

 امق ب : 2006 ةعقر دْح أ مث سانا ىف|

 ا ناد رغد عنا #2 1 هللا كات رود .مامالل لق

 بريط نه لخسلا يفام ءابئذلاو #3 هتدرف سانلا مهن و نع لخسلا :

 امعجرخ اف رادلا: نع هوشنا 3 ايطول تداولا اذه نوكيا اوزنظنا لاق ندم 1 ندِه 2 5 اءاؤ

 هبزهش امم ًابراه برطق جرف يىصلا نوظفحم نوب وانتي ًامداخ نيعست ابلكوو ريغ بد' وكب يو ||
 اسدح لاق لعن 0 (فرخأ) ا ناىلا خركلاب هعمماقأف كداب سرا ىسيعولا ٍ

 #« درقلا ىع اذإ دارك اوم حبقأيو « راشبيف در < دازح لاق امل لاق ىنئادلا نع ثرحلا نبدس أ |

 نيزك | دنم يلا اذ ىف ودق ناو ا نأ فاخأ:ت :ك هللاو دق هللا الإ هلإال راثب لاق

 ( علا لاق ) ةيازلانإ يطعبتلا هيلع عق 5و حدب يبعاف ع 8 0 تقطن اًهةنس نيرا

 هيقفلا قرح ولا اك لاق ناهد ا :ن دح لاق يلحعلا يف اد ل طر هللا كبع تاكا تدع

 لغدف هيف ةئاسل طساو ًاداج ضفرو غلب ام غن غلف هقفلا بلطو 4 4م نا كا ع دام ؟ اقيدص ا

 تاسإلا هدوم دا هيلا ت 20 وذي 4 ع 0 هر د نع ا تح هفطالب داح ١

 نيامتاو ىميشس ريغ ميا كاكشا ناك لإ

 صاصقلا نه ةاحتلا 0 سب هيالإا نكت ل وأ.

 ث 0 ٌو دمقأف

 ىداعملا' ىلع ممقللا انأو © يتايك ز امل اطلف --. *

 : اولا قار 200 اع ا مايا

 1 هرجاهدكص اة وهتا صفت معسل هونت دعاك اقف

 ينداقالاو ىادالا عمت



 نب دمع ل نا د ا اا سلوا

 ًاشادص در دامح ناك لاق ديدح نب رضالا نع هسأ نع ق>سا نب دامح اندح لاق عكو 80 ا ١

 َّ , ذ اذا ناكف هها دو دا رخو هلع ناك امع اهوزنو ةءارقو اعروت 0 دايز نب ىحيل :

 هلا نك .اهاقع كلذ غابت ف هنو#و ف مر و هيلث هدلعا ا

 سداتلا 'ةردسملا نعل يد نرك 1

 صاصرلا قير نأ ند ذنح 8 تو يطأ ملأ 9#

 يصاقشاو عاش .. رواسغلا مك ا تشل نع نأ

 ا هلا ا ةارينش ةدل تكا ا

 لماصملا نما نامالا نك « اناا مداف كييف

 ىصاقالاو ينادالا يف كا « ادبام يف ْو تلمع

 يصاعملا ىلع مقل انأو « ىنتكاز ال طاق: 0

 لاذ ينع لضانم تا # 0 1 مب

 صار ن٠ تاقوملا ب را ع راو

 هساررلا كنها 2 فا ه امام طارت ايوا *

 ا0داجل لاقق ءالسالا نع جورحلاب ارو ةقدتزاا ىلا ادام بسنذ دازنب ىجي رمثلا اذه لصتاف |
 رفاكلا ىتفلاب < سيلو # هلاكإ فرعي ن.ؤ.ال

 صاظا نطابا فااخم # ك._دا هءيهاظ قئانم

 د رح دا ناك لاو ور*< نب ريغالا نع دعس ينأ نا انثدح لاق عكو ماتعا نادم 4 فرخ (

 : موضعي لاقف ه ود بارشلا هنع عطشاف هومدان ناوخإ

 ماضاي كناشام فرعا * يناكلو نايّصغب تسا
 حارلا ىلع كبح ناكام * قبلا را تدقف نأأ

 ىجامصأو نايل ماعز كا ولقن د ل

 يحالاصأ دعب نع يندفأ © دقو الإ كلذ ا مو

 حاسصفاب يفع اهكنود * نع ناد يانا ا

 ديزي نب ديلولا نأ 1 بان ء نوره نب نوء.ه ين نةد>لاق قارولا نيسحلا نب ىسع( قرح ( /
 نإ . عييطم هل ىع_سف ةفوكلا ل ءافرظ ند مهمداثإ ةعام هل يحل نأ ذوبدنزاا نب ةعارش ع ّْ

 01| هتامدن قف اولاو ٍض ا هيأ مهصاخعشإ يف بتكف ينغملا يهرطملا ود رمت داحو سابإ

 لضفملا نع أ نع داح ينثدح لاق نيا 0 قر ( 8 ىلإ اوداع م نك

 يا لاقف هرب" نع 00 اهب هتان ةحدص هيلا انلذدف ةاسمعا درجت داح جوز ” لاق ينوكسلا | :

 تعقف تا>ددق يليق ىق>اهب 53 نأ ىلا نهال ناهد انو برشأ ىناحصأ عم اس لاس الا كا

 ينادسا ىلا يتأونم تيتكو اتضضقا يت> اهنغلام هللاوف ام | ]



 ( ؤاث )

 كك عالقلل مناف حسب # عاتتما دعب نمحلا ت>عّفدق

 عامجاب ةقيرفت انءاج * لمشقيرفتب ىبكترفط

 عادصتا ىعب ماتلن امنا يباب> بعشو يعش اذاؤ

 نب دما نع نمحرلا ديع نب قع نب 'ندحلا قرحاو هد انع يرابنالا م٠ ل 0!

 نب مه-يمع عمتجا لاق ديما دبعنب د نب مهاربا نع منها نب دوسالا |

 ناماس نب دم نم براه ذئ.وب وهو درى دام مهول وطااد_ مح نب ىد دنعةرمعلا لها هوو

 نمةعامجو ديا دامغ ن

 رظتناف يحفلا 0 دبع نب مه-هل ليقف ءادغلا ريض حو نءا دقو ماس نب ةبقد ىلع لزانو

 دام لاف ةاللصلا موس لاطاو

 دحسآ يل ما نوحرال كتالص * دحبملا تناقلا اذ اها الا

 دقتو موقت ربام ريغ نمل # هدنع روطلا نءىدان يذلاوامأ

 درو تءلو نم ىربت ءاعنصب # ايلاو تكف هللا تقنا الهف

 3 كلذب 0 رح * قداص كلذب يلا يل دهشيو

 ل ركبو * ةداهش كيف ناوفص ىلا دنعو

 تا 0 اضرا 1 دهشيس # هناف دوهثلا يف ىلدز تلق ناف

 يف كهرشاهلك اذه ىب تاعف قيدنزاي هللا كحبقدل لاقف اردابم ءاحو ةاللصلا مطق اههمس املف لاق |
 نب لع نم ىح ( ىنريخا ( مدقف ىلاعت هللا هم١طأال هوحنطأف م اعط اا هيا لك مدقت

 وهو ط اوي درحيع دامس تيقل لاق ىلؤلتلا لطفل نب دحم نع لصولل قحسا نعي 0
 ةبادلا هيلع تسحو ثدحتل عراف ةعاسلا ىلاف كلزتملا ىلا اب قاطنا هل تافف 570 يذع |

 هيلا تدت 6 هرش تف لزمملا تغاب اماف هتيناو تيضش هكر ىلع ردقا 5 ىل ضرع لبث عطقف

 دماع ريغائتطخم اسذت هذا دق # ينأاف تيرده اهرفغا رمع ايا

 دن اعإ 2 و يءارجاب رقأ #* 3 ىلع هذ ادهم اللف

 دلابو فرط لضفوذ كناف #* هلهاتنايذلا ل هفلا كئمدعو

 تايبالا نع ىنباحأف
 دهاشملا نيزو ىدانلا ةحمايو * دهاجملا اذاي لضفلا ابااي دم

 دفط دع الو امي اً نع © وقر ةديت تدلع كلت
 د_او عرمسلأ امون: هب كنبلا #3 عر يف 4: فلاام ناك ولو ٠

 ' ةافاكلاب كيلا اعرسسم يتاقداصام باذ يل ناك ول ىأ|

 ابق ةمقرت”هلوتسز ىلا د[ ءاهؤ رفا ناو نا ىف يار ان لاق

 ( ريشع كلا تت قاعالا 1 (



0 
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 35 مظعيذلاو لذ ل!نبااي ين ذلاان رفغ دق

 ْ هَ كل ذ يف لض# .فلانبا اهتنأ “ىسمو
 - لأ ىث د ؛ذلا ىلعي ناش نيح

 < ةحامناك ناىل نسل

 موظك ظفا 0 الو هللاو نأ

 ميدرمألا ل

 - 5 ربةيش,ر الويبادحالو #*

 ْ 0 ماع اسر يع يصر 0

 ايو سرا ىلا ءارمالا ضد عم در هع داح ل لاق ٍقحسأن 5 هع 00 5 0

 موف لاَقف مم :رعارشو م6 رشأعم دحأف ا نم اموق رشاعف كولا ءانبا نم ةلح

 مهد يدع دل #* ءاش مول بر #

 ميرك نامدن عم * هيف شيملاتعرقدق

 مهدلاو يلءلا تببلا يف نويهص ينإ ند
 مورك شارءأو را * ا نينا ف
 ردا الل يع كل ية ربا طابد

 ميما ف زقكلاك رن 2

 * محند يبحنو * يبحاااداوف

 مياحال فتسم # 0 ا ىف

 0ك يتب رش « هنت لاس ةيرش

 * ميه تاذ ةبانح ةءاقهدأات دنع
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 هلوق دامحلاَقُذ هلك اذه اندرأ ام نلجأ

 هلح كاذيف لخبلاو لي كتم اهلثم يهتسشا هللاو نأ

 هلغ كنم هل قطأو ل « ذلا يد>و ىمعنأو ييحاف

 فاخ نب دم (ينربخا )هل امثج اهف اذخومويلا اكرش يفايفك !تلاقوةيراكلا تاجخجو عيطم يضرف

 عيطم ىدهأ لاق ّ رهلا بوقعي يلا نع ىريبزاا بهصم نع ينيدملا 2 لاق عكو

 0 طفلا ملكي مست كدلاوتش ىف هلا ككاو ً[ءالغ درجت دا يلإ سابا نبا

 درت دامحو وه جرخ سايانب عيطم دا ناس ن دق 01 دملا توياونأ انك عكو

 ءانغوبارشو ماعطب اوتاو لزعم مول غرفف اوفرع ىرقلا ضع يف اولزن املف رذس يف دايز نإ ىحيو

 ق'ارقرمثم هجوب اهل حطس نم ناقهد تنب تفرشا ذا رادلا ند يف نوب رشي مهلاح ىلع مهائيف

 عيطم لاقف ام بيش دامح لاقف كدنع دام عيطم لاقف

 يو ممب نهرظ * ان ىو يبا الأ

 درت دامح لاقف

 ىو امال ايم ودكم رت 111

 ١ عسرطم لاذ

 .ىورألا كبوت امءد « امحاي عضبلا ناو

 : دايز نب ىك لاقف

 يوذحيممس ند تقر ع دأ حطم اي أاءقس ايو

 ّق لاق 35 روع داح نأ هيبأ نع قدس 0 داوح انتنك لإ قارولا نيسحلا 0 3 ) 9 ( ١

 ءانغ هيفولاق نوع 5 ةيراح صو

 انيءلمت ينوكتم نا * ىعاعاف كبحأ ينإ

 انيملاعلا تح عم « هلياق لقأ اح

 ا اًميدص درت داوح ناك لاق ا نع دامح انثدح لاق قارولانيسحلانب يسع ( ينريخأ (

 ) 00 يناغالا 2



 7 (مخ)

 .ةبحح ةءاح املق دلاخ ينأ عادو دا 0 جورألا دار أف دلاخ ينأ 3 دحأ ىفأ لودحالا

 هيلا اك تقولا اذه ُُق لوذثموه هللاقو مالغلا

 امالسلا ترك ذ عادوالامو * دلاخ أ قيما :كدع

 دا 00 ودب # اتكلا ايفتكم تكن

 2 0 ا . | 0 كاده 3 00 الاو

 امانأا رطل مهأز 3 « اعلا 0 0

 اماذز وو 2 33 نإ مهلك ممدجو يناذ دع

 اماركلا 26 يبلاو مآر 5 0 مرا 1 4ه.صع يو

 ّْ اماعالا نيلذرالا 2 ا ام « تددعتا مهديدعلاقأو

 ١ روح يناس ثلا ىلعالا ديع نا لاو لاو د 0 ا كيد لاق نيسحلا سي ىدع ) كر (

 ْ دامح لاقذ احزامف سايعلاي ال ةفوكلا ا رع كلاخ نب دمم سلجم سابا نبا عيطمو درحت داء>

 عقر كان ت1 0 عيطمأ ا

 عرس يملا ىلاو * ء يطل ريا نءو

 عيطم لاقف
 ميدع لدالا ةلفس #١ مين ادام نأ

 م-6 ريعلا نع نت الارهدلاءاراال

 ىتي الوق كل تاقل ءاجبلا جالو رشلا يداتل ىهارك الولهللاو كئئادب ينيهرتا كليو داءحلاقف

 هلوق لاق 8 < مجدملاب الا كئفاكأ الو كندوم ل ا نكلو

 سابا 0 عسيطل #3 ءادق 0-- ى لك

 َ يمأرب ينبعو ينج نيب يجور لدع

 5 ىل>ا يدك * يفهل هللا سرغ 0#

 قلل لك . لع ”ندعمتك هلزاننا كاذ :«
 يناحأ نءاهاتساو < تراد" ساكلام اذاف
 يءاك ناحنر اهدنع »* اعيطم انا 5 ناك

 يزعلا ل يلع نإ ن.سحلا ادحالا يثريصلا قار سس 5 دوو 06-5 ءلا سا.علا نإ 0 ) قرح (

 هئمدخ مايأ لاو ناكو در حيع دال اهدص ديرب نب ر< ل يدع ناك لاق يزوتلا انثدح لاق



 ( ماب )ذ ش1

 عيبرلا هل ا 3 و هلصن ناك امناو يسع هاف> ' هلاحع تفاتخاو عرلا .هدرط املف عبر ال

 : 0 داهح لاف امف

 قع م كاكاو يسع ةحاح * هل تناك اذا سانلا ل

 2 0 قام # ةحاح يف نا نا يعلو

 قولا ضم لكي رمد تو 8# .ةلدزر 113: تعد نا 8

 قف يساع نم قالا اذهف * اَهاو 0 تاق ع لإ

 اضيا رمت نب يسيع ينو دام انباحصا ضع يندشناو يزرنعلا لاق

 ريل ىف كلاش نم سدا 4و كت تكا خا 0

 رشبلاو ثيحرتلاب كالي # هىدوم ىف كل عنصتم

 ردغأا اذوادم ردغلا ييح_#!ب وءافولا اذوءافولاى رطب

 دلا عمادع كل.لع يهد # ريغ وذ نهدلاو ادعاذاف

 ىزثملا قثعيو لقملا ىلاي » نم ةدوم لامحاب ضفراف

 لاو تف 1 * ةدحاو هالاح نمكي .اعو

 رفصلاب نايقعاا طاخم نه # مهريفب مه

 يمع ينربخأو يبات ءلا ينثدح لاق ناف نأ ما راع 2 ىلع نب ىبحي ( ينربخأ )|

 ةف كلا لعنه لي 1 لاق منأ ه !ط ىنأ ن1 ىلا: دال لاقت هاذ ينأ ندع رف

 هود لامذهين واهو 4 75 مر 3 3 دا 0 ةرب راح 4م 0 2 لاشي ةئعاشالا ٠ ا

 10 0 يي
 ءاوت تيم فر دهان ندا كر

 لا عل هل 8 الرب نط رالا يف كدا

 سعاشلا هن لوش يذلا ودأ لاق شيشح مسإ أمف ناكف روصأملا ىلع لامعلا ءامسأ تضرعءف لاق

 - ءاقشلا ضيراعمو * ءالمال يعوقل اب

 دامح لاقو لاق هلءءتسي ملو ىعاشلا اذه ضرعتام ريخ اذه يف ناك ول لاقف نينمؤملا ريع ما

 هنريشعو ش.شح ةد ىلع هناءيو دوسالا نب دهس يطاخي اضيا هيف

 ا
 ا
| 

 ءاقغياا صضأ راعمو + ءاللمال يم وَلا 0

 أ

 ا 2

 ا والا نه 2 عرسي دعا 0

 شب المي دعب تفادق ا 51

 شمسان 6 تنذ 3 ةض 1 ةقلح

 شدفل سانلا غلبأ ل ءاضشب مث

 نشسع) ىدتع ع ا

 0 نياق هع هل مكدم دحوتاال نيخ



 (مح)

 ءشلا اذه هغاب املف ”يش دامح نيبو هني نس ار لا له م الحر اذه شح ناكو لاق

 شيحانأ لاق أ سو 0 كيلا ىنذامو كلويلام اذهاي هللاقو ًادصاق داءح ىلا ةرصإلانم دفو
 تو ةيفاقلا كيلع اميص ةيلب هذه لاق 3 * كدعضف هن لاع يف 0 ع 0 ل تددحو امأ

 ندحلانب دهم ىنث دح لاق نييحالا ناواس .نب ىلع ( ا ) هلثم اذه دعب يرحم سلو فيرظ

 ناكو خركلا لزني ناكو دباعلان وع ىنأ ا د نوعا رشامي درع دامح نك لاه نو نا نبا

 هاد وكن .حل هوج اطلاق ةيراح ى وو ا سانا ثدي 0 0 أ غابف هراز دادغب مدق اذا در

 نوع أ وحم لاقؤ هح رع

 *« انانأ ةرعاب #* هللا كال نوع نأ

 اناحشكت يس اذا © سانلايف ت>ء.صادقف

 اناديمخركلا هال « ممكلايف مولات

 اناليحو اناوبا ل « اذ ىف مل تفرشو
 انا وعا قاشعلان م «.كاذ :ىلع -تيبفلاو

 انا ن>.ع نهم «* دعي ىلو اناحمو

 . اناك نم ناك هاخا * تنكنمهللاىزخأف

 اناير> كقالخاب #* لاز الو تلزالو

 ناز غءكتيَذ نمت دع ديضا 6 انانرغو

 اضيا هيف لاقو

 انك. هه لوواتس الو نوع ااتنا

 اه ا 4 رقع

 اكرم نيم اولنيسادف هاوخإ
 هقول وا

 ايعامو ةلو.م انيز ةره ود اردو

 [كمع اره ناو 8 هتمرا اكن نأ

 اند ايف لخدأ © سادسا محا

 سابعلا نب دمم لمعتسا لاق قباس نب يدهم نع ىنالغلا اند لاك "لع نب نسما (« نروح

 ةنايؤ ىلع هنم رهظو ةرصبلا راثعا صضعا ىلع كالا 0 كيلا دنع لح ناليغ ةرصنلا ىلع وهو ظ

 هاودعم درء داه> لاق هيق هلاك ذخاو هلزعف

 ا ريمالا 1 هتنح ذا * نالغاب كنلع ريمالا رهظ

 ّ_ء 50 لوق و ع 0 لاَ 0 16 ةيملطدا نب 2 ينندح لاق 0 ) قريذا 0( |

 00 وميناكمالغيف ٌْ
 ممل - م م ع ل حسان هن سا بسس >2 < مسسس



00 

 يردص يف حربا بحلا لمف اب # يردنال كنافىمول نع فك ىحا

 ركفلاب حاولا لوغشم يلقو « غرف كبلقو قاحلت تنا يخا
 م ىنأ 20 تا كلو « هؤاود يدنع نحب اذان 16

 يرعز نع تريصف ال هينيع نلقي © ةتباردإلا مالع قادر ناد
 يرذعيف تينطاويموانءترصفال * ىوطلا ةعول يف تحبصا ول مقأف

 يردن ال كلنأب يرد ال كناو * حصا فانا ينالب نكلو د ١

 ةيقب هللاو يتوم”كو هوا لاق در>ع دامح اولاق اذه نم هللاو نيحا مكليو لاق مث راشب برطف

 اذهالتم ةينازلا نبا ىطنشلا كود. اع اع موكب الو اماعط يعي ةنق عطاال هللاو ليوط مهب ىموي

 يندشنا دراعمل هنا يماشطأ رك ذ لوالا كيفتلا نك نع حاف 0 هذه نم يناثلاو لوالا يف *

 درع دآخل هبا نع قحشا نب دامح نع ةلئش

 ادعت اذنه ىعرد ادبأ ينبال يلح

 ادبأ يغذقن.ال اذك ©« دع دسو ةغدمو

 0 «ةكرخ ادان# يدك لعزل هل

 لاس ىدوملا ناك لاق ىلادلا انثدح لاق ةيش نب رمي انثدح لاق يااوملا رمد نإ تديخت ير

 باب دق هنا لاةذ ندحام ةقفنلا يف قرختم عياخ وه لاقو ه. 0 0 دايز نب ىحي ىلوب نأ هإأ

 هيف لاقو اهلا در>عء دام> هدصقف زاوهالا لامعأ ا 0 هنع نمضنو تال

 تحال اذل ءافسشن ينصف 18 لامثلا نبأ لاك نكت ند
 ثرحلا يني يف اللا تيبو * يىهنلا لامفو يدنلا لحم
 كناردلاو نما ل عايل © هرعت ملا نادك < دا

 نك ايملاو ليحمل ءالظغ < هنا ال هيدا نآف *

 ْ اسادفو لقا
 كثددحالاو مقالا ةلئه «ا را هكر قاما يي

 56 د_هاغ ناو عطش * ملدو ناو بذاك م لاق نأ

 ثمدالا لوسالا الكوم * اياك هفالخا ىف حيصا

 ثدحت: لع نسل ' قاخ ىف * يرح امملع هئم ةميبط

 ثروملاو ,ثراولا انش بيط © ايف هوبأ كاذ هلرو *

 ينادح لاف 07 ) ا ( ٌفرمصتتا مث م ةدم ه دع ماقأو ها كو 0 4اس ةلصب ىحي هلصوف

 سابعلا ع دمع لف دة رصلا ةراقا رمت ىنعىلو لاق وو سنا 2

 درجع دامح هل لاقف اليلع اهنع جرخ امل حافسلا
 ناطد#ق يف ماظعلا يعاسملا يذ # ورم نب يسع ريمالا يسيعل لق

 , هك



 ١ يعل ا | 1
 0 ا اا ماا اال لل 2 م م

 ٍْ ينا نك اذ ود | ترصفق * تح لاط ىذلا ىىلاهلا ءانبلاو

 ناءطلاورمعوىدتا ورو يو ةلاو مراكملا 20 نبي

 ناريحلا ةمردح كم“ هل للا لام ا رمصملاب راح كل

 نارقلا م ن* ا 1 موصا الو قيس

 د .ياوزلا يواهو هدب ف 0

3# 

 .ةسأأ نفكر ول ا اما 2#

 نايدلا نه يوع اة 0

 هايخ الاول دسلا < نيبلا ىف غ ولا ا دق مما نوط

 ناذحلا لهأ زوف هنم زفت هللا ىلا هيف كاذب برقتو #ُ

 نال اا نانا قى سهلا نك نبا اكنانادز ىااب
 ناوه لب ه ذم 507 ب .ةاكلا نمو رش تنال يرريعلو“

 ىيخلا طاص نب د#ت ىنثدح لاق دامح نب يسو٠ نب دمحم [ةدح لاق ىلع نب نسحلا ( 5

 هوحم لاقف هني 8 انئيطش حدم دق در>ء داهح ناك لاق

 - هاا همت نإ ا عودا ىدلاندخ وهو

 نيدلا رمان اهف راعل د ةلوذ ى يف 2 ىه

 هر و َه عملا كل مهؤاحاف م »*# مرح أ ةءصمإ !تيضردقلو هشلاقو

 مدال ا ُّى يح ةرعل ل د هنح قال مماعح خَح 0

 املق ن ١, هل دلو اراشب نأ ىرتعلا ذاعموبأ ين دج لاق ياهلا ده ن نب ةريغملا ا” دح لاق ىمح 50

 دردعع دام> هيف لاو دلو

 مالغلا اذه 3 مداد *# 2 3 ابةمامأ لك 86

 مارحلا ةفراقم ن 0 د 4 تأ كولا 3

 ١ مالاو قار ءلا نإ ا #١

 ! نباو ا عر ىطباارخخ آلاو

 لكبح اضع نإ ةوةش كسر ل ا

 ناعم 5 لاق يلا لعل نحل 0 لاق يركسعلا ساسملا نب حا ري

 د رصقلا ءازا اّناك نيت رس ناد ىلا نك لظتساف 0 ريش رمش درع دا م لاق رمدتلا

 سايأ 0 عيطم ر هس ِق ىلإ اناسنإ

 نامز كلا ا 3 «ىلامراو »* ناولح ىف ع انتا 0

 تا 6 فل سوت ا اها د

 دردعع دام> :لاقف

 ناولح َى ةلؤعا ءادؤ كك د ريش رمصق يتردس هللا لء>

 ناتاذعأ 1 ه4 تكب عي 2 د 3 كعاسا 0 1 240 <

 نبه ناك لاق ىرك كل لضفلا نإ دق نع مان نع هيب أ نع ةزاجأ ىلع نب ىد (ىنربخأ)



 ( ذأ )

 دج كا 2 ةنع لغاشت 5 لغب لع هله نأ درحع 0 دعو دق سابعا نأ

 كذيل - كفك تفل 52 نع لذلا تلط :
 قا يد[ هوطات با 1ع و ظ
 لزهلا لئانلا اذاي س * الا يلا ناي الا # 2

 لميا يف ةاراعم ي * الوماي ركذت اما 0
 ليس يآ اج 3 رادلاف س>رااكاذو ظ

 ناملاوع كييدلا ف م لحال وظاهر ْش
 لاو ينيدملا ناماس انثدح لاق كلملا ديع ن دم ن' نوره ا.”دح لاق ىلع كك نسحلا (ىن ريخأ)

 هل ا هشلالوقي ناك لجر ءاجف هوي درجع دامح ناكو الخبم ةبيش نب نامع ناك

 هماش نإ نامه ىرقف ىلع 8 هش كانغ ن نه ينعأ

 هيو رّقف نم 21 5 الخ تدضر 0 كناو لاف

 هنع يه>و تنصو هحدم نع يناطفام هقالخأ نم ينفع دف اريخ هللا كا ز> لدحرلا هل َاَقف 0

 امالغ يوم د را ا ع نع قحدا نب امدح لاق قارولا نيس نب دعا[ ك1

 أ ناكو باهملا ىلاومنم هبسحأ لالخلا نبا ولحلا رشب وبأ هل لاقيكيتملا ىلاوم نم ةرصبلا ل زعأ
 كلذ نم درحع دامح يضف هئطو قح هلع اح لَ موسانإ نب عنيطم هان اف لاما ا
 دام> هيف لاق ءا2 هي امي بشأوا

 لوهج لوذخم مودقسإلا# ألذنلاعيطماب
 #« لوله نينافاوذ * رورغ كنرشيال

 لوتس ا عاوجو 4 نجا كفل راك
 ليع ةيلاع اهإ حمقعيررلا ةع دعو يانج

 ند + لدبلاو دك
 ا سل

 . ليلخلا هللاو سب * اليا ترت>اامكاذ

 : لوتيررسلاف كدب انآ كيك ظل
 لاواطل" ينام تاس دع كايحا را

 5 امني ءاجحلا لي دقو اضيأ عنيطم يف لاق 1

 * ةلزممسانلا يفىعدما تحع

 نونمدشاهرك كودشإ ىتح © 0

 ىوحويو هورعأترصزاب الا“ © ةلْزنم لضف ميلطم طق لانام
#« 

*« 

 ندللو اسدال حاصي نسل

 ينفك تافام ال هيف َّظ ناعل 50 ال طرا رول

 نيعلاو لا برق كريو الهح دمتعم دراالودفلاب رقزاتح

 كا ل



 (ة#غ

 ليعحسانإ دواديف د ر>ع داءح لاق لاق قدس نع هبا نع ةزاحاى نب ىلع نب ىي ) ينرخا (

 1 هل تام نبا نع هبزعبو هحدع صاع نب هللا دلع نب ىلع نإا

 دواد 0 يخ مه 10

 كام 4 دم 08 2 د يو را د

 ديري لب ةيراوأ ءاهد ناش بج 11 لاميفن لات فو

 دودي ند 0 زيزءو #* هنع مفادملا دئاذلا وهو

 كافناتسن كلم دلع ىنادح لاق هش نإ ردع ا يره والا ريزءل هلا دنع نب دا ينريخا|

 نينغملاو ا رمشملا ع نك ةعاج هعمو اهم دو هرم لا حافسلا نس لأ ىبا نإ لع رود لا رفعج وا ىلو

 | غغابق ثاعو ثادق بارع و اوكار اهب الو هن ومداد اوناكف ناةقعدو يداولا ب د رح داح م

 هبا ىلع ليست يتح ةيل !اغلان هت 1 الع بيطلا ريثك سايعلا ينا نبا ناكو لاق هلز.ذ رفمح انا 3

 ةرزدلا لها ءارعش ضع هيف لاقو نسل ايا هو.ةلف دوستف

 سبدلا وبا رصملا ىلوذا © نك ولايلا برلا نه انرم

 سدا م 5 5 ن“ 4سادعو + كك ىلع مول يف ت26

 رفعح وبا ناك لاق يبا يئايف' ا لع نإ لوي ا:ةدح لاق رادع نب هللا كي متن لب دمح|(ىنريخأ)

 نإ هللا دنع نب 6 لعق بقعا ةرمددلا هالوذ هب عبو نعم ءاا يب ن ١ ل صخري روصملا

 ا ىك نإ دامو در ع ا ميم ةقدأز ر ا او ممم ردعضصاا باع 927 رود ا 4 او | مهد ندد

 ١ فاخغا ناكف مع سسأم ءلايبا ن ١ له ناكو سا || دنع ىذيجملا هنا ممن ربو هم ضخ ديل مهؤأر ظنو

 ؛ ةرمبلاب م 53 او 00 0 ءلا لها هيقاف َه ه روسو ريع 33 هباس ىلع لع كف ةيلاغلا نذ 00 4 1

 مال و لك لقافة سلا عوي فيسلاب ةرصرلا لها نضر ءا نا :ىلع تمزع دق هباحصال لاق ةدم

 ١ اؤاج مث هند هنوفر ءاامل كلذ 553 2 ١ هلاولاَقو ند-ح ن ١ هللا دع نب مهار .| عم او>رذ مال

 ناتقنلو ناتقيا اع مه نءل هللاو ا ولاقو كلذباهوماعأف ةيموزخلا 4و اس قا ٍبورأ تاب ةئلس هنأ ىلا

 أ قع اهتمت هب ةلع تعكسفاو مدت نءتفشكو هن هيلا ت> ردف سار ةلك ا ةريهللا لها ف ع اعاف همم

 انا ومار ء ىلا ين ”دح لاق ةزادا ىحينب ىلع نب ىحي ( انرب>ا ) هيلع مزع ا

 | تنب بيز يوم ل يذلا وهوعحافسلاس ايعلا ينانب رع ةيحاب 5 د ردعع داهد- ناك لاو

 ناك 'يشل هو>وزبب ماف امر طخف رفعج ينا همع لق ند اماع أريما ةرصنلا مدق دق ناكو ىلع 51 ناماس

 قاس ىلعد رجع :داهح اممف لاف ارءشاهف لقدامخع د#م لاَقف هنامدانس يداولا مكحودامح ناكو هلةعيف

 ىداولامكح هو ىنغو ساعلا فا نب دج

 ك-سوصضص

200 

 لل ل ع حش مح تهييس تا سس

001110 



 عة

 بئيزاي رحطا مقفابنذ * ؟دنع ىلف عاام هللاو

 ننعا ىلا يقودها هل لص ييضغادقتتك نا

 فذملا تنذاملناو 0 نإ مكم الاحاب ىلوج ىلع اودوع

 -" هم :ظا جره هم فو يمأ امهطا وردع ن ء يطسولاب كوالا لإ 5 في فذخ تايبآلا هذه يف م و ءانفلا

 ردح لاق تكلا را ىحي نب نيسحلا انثد> لاق ىلوصلا ىحي نب ده ( 0 0

 يداو هلأ مك هيف ينو بالز 2 روش 0 نما ءأأ نأ 354 0 ناك لاق ةناب ب ورم

 هك 7

 يفارتشاو كقول و بيزا الوق
 0 مو ارأ يك غو *

 يفاشالا زرغإ. ىاق * اع 3 ##

 3 دهم يطخ لاق يف ءادملا نع ةماسأ يأن ب ا ينأد> لاق ل ىو نب دمع ( 5

 ناب ءلايفأ نب د ا هيف لاق هبا الا ءاون تردحلا 3 0 1 نابل بتي ز سايعلا

 ندمت كلا اذه فاؤم جرفلا و ( لاق ) اداه 0 مو 5 ماو اماك تاسإالا ركذو | ىف

 اك داو سايعلا يأ نب دم ىلا هويسن مكح نطو بنيز ركذ اوءمس امل هتاور نم طلغ ها رأ اهف

 05 0 نا اعبر ا ىلإ ههضوساتك يف لضورلا وحساس
 هنف اهنم فو رعم رووهشملا

 ٍفاصو خال هتزكذه *« ىتويل كاذ .تزك ذف

 لوالا ليقتلا نم مكح نع ناو رصنخلا يرجم يف رصنبلبل مر فيفخ سن نطو وسلا
 اممم نونغملا اف ينغ امن ةريثك ا يف سايدلا ىأ نب دمو يم نب دمم لاق رصنبلا

 تس وص
 0 يل سلو # ريص نم كنع ىلام نيز

 دم شع نق نحل * ىننش نآو هللاو كيو
 ردملا عصا رسب *- يذلا كلانا

 ا لاق ينالغلا انثدح لاق ىحي نب دم ( نحاول يطسولاب لمر فيف> مكمل تايبالا هذه يف ءانغلا

 1 فور ةلوعو ورع لول ىف ةدلانامحد لخدلاق دم نب ماشه نع 0 هللا دبع ينئدح
 | لاقو مهرد قالا يعن د كان عما ولا مكح هدنعو سايعلا أ , دمم ىلع رقشالا نامحدب

 مطخلا نا نمنق رعت ْق ىننف ناهحد ًادتباف هل هذهف يف رطن توص ىلا 6-2 م قيس نم

 فر اهه>-وفش اتاك * ةمعئم ةروكمم ءارو>

 بيز يف دم رعش ىف مكح ينذف هل شي ٍش

 0 للا 2 6
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 ظ رح>طايوس كنميىل سلو # ريصنم كنع ىلا بنيز

 ىذل'اهف هرعش نمو لاق مهردفالا ةسمخي نادل رار اه د لاو لج كوم راع لاق
 هس وص ا ا كح هق ىنغ

 تقال نم تاوحرو * مدس الازم تءحا

 ف ردد كد دوو » انو كيل نسل *

 فاح نه قدصمو »* اد_هاح اا هللا

 ظ

 فرعا ل 2 هايتك مكلأل قل
 فرع - ند اع 00 قاطني بحلاو

 ح هيف ينغ ىذلا ده رعش نمو لاق لي لش هنو يداولا مك تابالا هذه يف ءانن

 ملالا ىلع هنعاو * مكحاي بصلا دعسا
 مخالا هيشب امل «# هئانغىف رداو .*

 م ملوهو 507 #* يري نأ قدا

 5 00 يك وف قو ءال

 مقسلا ن٠ اهاوه يف * ةلح ملا س ل

 7 لاق لاق ينيدملا 5 1 ايندكت لاق لع نب نسحلا ينربخأ ( دقو ) جزره هنو م ك0

 0 هناينذي يداولامكحو دامح هيدي نيب وسسابملا ينأ ناد م و يددخ يانملا

 ا رولر مهذب موعامج ىلإ م اف مم قافأ ن 50 دع نا ا 2و كس ىق> نوبرمي مهو |

 هناسا ىلع در لاقف نوب رش, اًؤدتباو اهتناف يداولا 0 درجت داج ىوس الضف مهف دجي مف

 مح هو ينغو

 ا

 5 لع هينعأو < مكحاي بصلا ديس

 2 8-25 اانا # يرب نأ نك

 يندشنا لاق ىد ن دم ير ( 0 نيتيلا ندع لعد مو نسا رب رخل اذه 9 اذكه

 ىلع نب ناماس تنب بنيز يف ساععلا ىنأ ناد .ل ينالغلا نإ وكف و ةقلح وأ

 دب رااب كشنا اث اقوش # ىل تحهدقدبرملا رقاي

 دقرفلا» تلكو ينأك * م بخ نمدقر فلات قار ا

 دعوه ىلع مكسنم ىنناك * 2 00 هأ

 يداوم ردا رايز # ةلفط اوشلا اير ل

 دتحلاو ىقاثلا سلا يفهاهدح تين امذا ىدحام

 ىدهدمابو ينيعروتاب « يتولخيف كان أل مهلاو
 ينئادملا ين "دح لاق 0 ترا ينثدح لاق يح نب دم (ينرخأ)

 باكرلا يف يدهملا لحجر تطغذنا 8 هباكر دمحم زيغف 2 اموب 55 ةدشلا يف ةيام سايعلا

 ظ ىلأ نب دمحم ناك لاق

| 

 . ين فطر طاررح فلوسفم ةنع
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 ك0 يه م سيت كت يب بسس سس همس بحس يسم سجس جس يحس بسسس سس جيتس بيج سيجج سيتسبب بج بست, بيست مجسم يس سي ميس سمج سمج بتسمم جت سمسجت يجن تيس مسج بتسمم متت تشتت جست بيست مدس تي ييجي يييج هجيج جوج هل ج07

1 
 ع . 3 -

 3 . 1 3 7 9 6 ع 5 0 3 . .٠

 نا وكذوبا كد دم( ينرخا )دثح يدهملا اهحر تاق هديب باكر لا دمحم در 6 ب 5 ١

 ملا هم أ مث دومعلا ىولي ناكو ناو ايوق د سام هلا ىبأ 0 دم ناك كاف ىت لإ [ د لاق

 3 2 هيقو 3 هنخأ

 اناصغا لحما دنع سانارسضناو # مدق ىلع ىثع 0 اتناف

 انامأاو كسلا انيف كدوع جا 1 #» هيراضصع موق ىلع دوع م ول

 0 اا نم رلا دنع نب دمحح ىنثدح لاق ينالغلا انثدح لاق يي نب دمم ( ىفرخأ )

 لاق ع روض 1 هل نع ا رمل نءجورخلا سام | يأ

 مرغملا دك َّق ا | ند »+ تدش اذام نيا 4 ةمقو أ

 مهسالا هددل_دم سوك ئ تءهر ذا هياود ثتءهر

 مرضملا ىخهئلار مح لث.ىلع د عادولا مول تر انفقو

 # مدلا هدلعل جزاميو * قارفال ىرح عمد فرص نم

 | ناماس,ت نب بايزب بشي د رح دامح لاق ينراملان امع سا ايدج كاف تن |ي1ا نب لضفلا مايد

 ..ساملاىفأ نب دممن ال ىلع

 بب نم لا 1 | يف لارزغ ل د باذعم ماهم باقل ند الأ

1 
 ا

 ا

 ا

 ظ
 بقرتملا حئاكلا راذح هيلا # هفرطل ادر عبطسي الف هأرب ظ

 عدن 1عادالاعو يدر ف يركع هيضردلا كءادادإ د
 ديل بح نإ اغلا اع تحف * هرارص دعب نايل تريعو |

 ١ دمم ( ينربخأ ) معأ هللاو دم ن ه هناكمل هيلع ردقي ملو همد رذنف ناماس نب دمت رعشلا غابف لاق |

 ةنس لوا يف سابعلا يلا نب دم# تام لاق نم رلادنع نب دمحم نع ينالغلا ىن ::دح لاق ىحي نبا

 هلو هرب دا+ لاقف 2 نسح

 اروعرللا ترده نك ام عت »اك بوتات لدا |
 0 يتلا يناير ن
 اريجتسم هدم ترص دقن ري هدلا هب رحال نك تا

 اروذحلا يد :ع تقةح شام ءلا يب نا والا سعال

 رورو يلق يوزر سم كاس دو ل
 ارورقملا كلف "تنك قل هى أل كوم ليف تلا

 « ارثو ءاطو يل تأطوو كل #« اعنب مامغلا ىف ىئللظ تنأ 0#

 ريان كونا عدي ما كي 0 انف ترسم دا عدن م

 "لاي و2 نيس انيسنلاو دن ا تيدا لا تا ا

 ظ لمحو ف عر هرم. .ااىلعوهو ة هب رش سا ءلا يأ نبدم< ىتدفاليب | 5 سارمصأ باع طلا بيصخناك |



1 
 0 اع 1 تتجمد :وتالا 110501077 0 تا ل7 ت5 نة 2 شف تعج 131 دو تمت: وطن >9 دلع ع ه7 3 17 2 5 ا جهت »ا

 ل م نآنماون ءااح لاق لاق هبامو هتلع ٠ نع لكطسو تام حج سيشل بيوصخ مهناو اه.بتاش دادغب ىلا

 مولا يد جوحأ هع لا لك 5 لام 0 اعر سول ءاحنا هل ل 2 4م ا شيل اذه

 برص 5 ذا # ىلهال تاق ا

 برطل يف يذلل #3 تاصح هللاو سل

 ىب يذلا لث هدب # يلام فرعي اغا

 لاق ةيش 0 د |ولاق 0 نب ليعمساو زيزءلا دع نبدمجأو رمل ب تا.ح ) نر

 قحسان ع ينأ ين 5 كاد ةزاد ا ا نرخ دع دناو ناس نبللا دبع ينثدح

 نم :بايز هتخأ 2 هلوشقي 1 درع 2 ناماسنب ك4 بلاط نسا ءااىنأ ندمحم تام ال لاق

 هف لاقو ىلع 3 ناياكديا ريقي راد: ساق ىضق ةرمصبلا اأن 4عو هل ماقمال 3 8 دعا

 *# ا ا ىلإ هيلع هللا تحوي 1 بنذلاب رد م نم

 #2 انا رع كعلا امو ءالب د علا قاواح 0 0

 ار ا رفلا كد تلا الا لي حا ال دجأ ين ل نااب

 ظ

 ه0 ا 9- 2#

 اراشثءلاويدرلا 0 نقدا كاذب راختسا نم ىرحو

 اراححالاو بارتلا ترحتساف # اريج دايعلا نم ىل دحأ مل

 # ارازنو اهلك ناطحقة زعلا ةغب يف كنم ضاتعا تسل

 ”اراوح هنم زعا ريخم ضده رالايإف سيل نه راج مويلا اناف 1

 اراوكالا براوغلا هلاتطح نم ريذاب يللا تنب نانا 1

 نافع اندم ناك“ وا نا اك 0 اندم نك ١ نا )

 اداه ناكف 0 كافاَق ويم حا ريخو تردق دقف ينعفعاف ا

 ! ارامعالا لوطي يراج ناك # زعل راح رامجالا ليطي ول

 ىزتملا ل 12 نإ ندع اند الا قرصان اع نت دعو يرك مااننإ ءلاينأنإ دمحا(ىنرخا)

 0 ةدعن بسيد در دا نالط دق ناماس نب دمى ناك لاق حامص هلا نب يلع ىنثدح لاق

 هفاخو هباطىف ناماس نا دح ا اف سايعلا ينأ نب ددمم نمهءاكمل هيلع ردقي ملو بيز

 5 اديدشاف وخ دامح ٍ

 # لو. نع !1ذا. قفا * يبلا 0 ا ظ

 ىف» ردب لكك ذوساف رك اذامشو ىحدلاردبتنا

 بولاو عي نك 0 4 ا يف سانلا ابحو (

 عا نءؤ. ءاسا: دق كالوم نا

 ىدولا ناي هر د 3 0 ءاح 11 3 هما د ه1 دا هلستشتااظشااققلقل3

 ىده ريغف هذ ن



 ا لاعاد ا ل اهنا و يس ص ل

 | ٠4د نم يبا ريق نابل هللاو لاقف كالذ هغايف هب راحتساف ىلع نب ناماس هيأ ريق ىلا ىضهو لاق

 هودي لاقفناماس نب دمم وجوأ يضرااللاقف مرا ًافرود: انب رفع ذاعف دأ 55 أ داءحب رهف

 أراعشالا يني يوما فرد #* ىتاراعلا ىذى دا هحول لق

 ا يحاص تر 317 فا # وألا ةدش ن:تررفى رهعءادق

 اراححالاو بارتااتنرحتساف # اراح عنف روحقلا تننظو

 ارانس>و ةلالض ىغبأ بوبأ يأ يقراجتسا د 2

 اران ريقلا كلذ هللا 0 * اظح هف 5 مو يلرح مل

 هيف لاقو لاق

 لولوي لياب روئس ةماغو # بتاكم موش وعرب رز>هل

 : : هوحم هف لاقو

 نسلاب تامركملا يرتشي نم * ايدهتاب ناماس. نتالي . #

 0 ||و كنم محشلاب ترن * ةركع مئاه ترخف نا

 نقذلاو ل 00 تلقأ # اذا كارت نا دا كهؤا

 نكت ملو مشاه ند عد « اركن امض تنك ذأ كح

 نديلا ىف كدر اذحا اكل *© # امه بعت مل نادح كاوخ

 وقعا الهللاو الو هناساب م دادزب امو 0 ينتشل هللاو لاف ناماس نب د#ث هوا 0 و لاق

 رمع انيدح لاق ري زعملا دنع نا د ل 0 ةافو يف فاتحا دقو ادبأ لفاغتأ الو هئع

 ماقأف ناماس نب دمع نم.بّه ادامح نا ناسش نب كلملا 3 ةحاد 0 د لاق ةيش نب

 هلتقف هب رفط َح هباطب لزب ملف زاوهالا ىلا هل يلوم لي مريخ ادمم غابو اريتسم زاوهالاب

 لئلعت نب نيحلا ايدج اولاق نار نإ دعو يحي نب دمحأو سابعلا نب دمحم ( ينربخأ) ةليغ

 نءارتسم هدم هدنع ماقأف 0 نب مياس ىلعز اوهالاب لزن ادامح نا دالخ نب 0 نع 4

 اهب. ماقملا ىلا ر عك م ضر شهر ط يف زاريشب رق ةرصلا كاره ةنع ند عر مث ناماس نب د 7

 لق هللا يأ 3 < لم اع د نأ هغلب راشب ناكو ةعلت ىلع نفدو كانه تاك هضم دتشاف هتاع بيسإ

 5 || ىلا راص هم 5 د 0 انوط دا شاع و راش لاَقف هن ةروم 0

 هيلع درب لاَقُف قام سأا يف وهو توع نأ ليف انام كا اذه غلبف

 يرابلا ق لاخلا ى 1ك تو ل يناعنأ 16 ا 2#

 راثلا نا 0 ولو م »* هغأ و 2 يتيلاب

 7” قاشب بسن يل لاش د 5 نهي زد تاره قا

 رف ةعلتلا كلت ىلع داع 3 نفدف ان .ه هلزأ ا لح نأ قفا ةحيطبلاب و اعين يئدجملا لق 2 ف لاق

 لاقو اءمربق ىلع مقؤق اراشن وم سا ب2 5 ناكذ ىلا يك زبشم لا نعاشيلا ىلهايلا م امه ا أهم



052 

 »* "م 8 فا راح احء.داف 3 د ردع امو ا عب دق

 1 داوح 0 3 د 0 ضرالا عاقب تأااق

 0 2 1 0 2 # ءالام يذم ُِق يح اراص

© 

 فاك امين و:# تعامتناو #فرضت:ءءانش نعم ويلاكياق له

 فكتةمو دج رجاو كيلعارج © ذك تعدشاالانهدإا رك ذنام

 نإ لا هنأ ةنان 0 0 0 دو 00 با 3 - ا 0 0 نأ َى :اممشلا ورم 1 ا

 هس شاش ت--يسم--ب-نببلل 6 6. هحسسج يي ب حا سال

 م اك لكان ى ١ ربذع نبت نوع ندب 00 ةلس ب ن» رع نوذلاب بائع نب ثر

 نءروك دع 0 ةبومالا ةلودلا أ روش : ىمالسأ صاش يط َن ثوذلا نب ورم ن١ 35 2

 هصخامإ سمأ ٠ رءشو د ءا2 الو 0 ُق 0 شا دصتنم ريغ "كأقم ايودب د ها ءا را ظ

 أ ناو رع 6 ل َئىَد ا 0 ا ين ربحا ) ءأ لاو

 هلوق تلوالا نيلا كعب ءاعلا 0 2 || تار الا ماكو 0 نع ىلا. ملا

 اوذرصتف 0 ىاانلا فردخاو *# هندوم 0 نل يدو مود

 تفلضنب ىذلا قص فراع نك #2 ا تف 7-0 3 حب وأب

 فرطلا نئاخلا .نا ةنايكلا ىلع *

 ان حمرا اههحاو مح 2 0 ةعقلب 0 8 0 0

 دوتع نب ري نب دوسالا تنب يبح اط لاقي ة| سما يف ةديصقلا هذه ثيرح لاقو رمع وبا لاق

 0 0-5 هل ناك امال

 2 يش فرط قلتو

 «بالا جوزت ىلا بيجتال نا هتدعوو هوجوزب نا اراها هدعوف اهطخ مث لا ثدحيو اهاوهي ناكو
 000 ااا ترد دقو نرخ كك روسللا كاف رسوم ناكف لع ل ب ظ

 لع” ىنب وم لاقف لعأ ينبو رث# ينب نماوب جوزتملا موقو اهم وق وحب ثيرح قفطف 55 رد
 قطنم سانالو راغ قاطنم مكل # مئردعام انا لها لبث

 قي نافخي ريط وا يملا نم # ةرح عضاوم يزعم مكناك

 قاع هحياس يف ىحضلا ةأارسس # مهيطخ . ناك فلق ةيفايد

 دقو ربي موي تاذ وه انيبف يح لجأن م لع“ ينبو رت ينب وم ثيرح كزإو ورم وبأ لاق

 نب رم ينبو لع ينبهب وحب ب هلاق يذلا رعشلا دشني هنانف سلاحوهو شارف نم لجروىلع لزي
 رجح نيف وأهل لاقي رت نب كودت نبىدج نب ةنراح 5 مج ينب نم لجرذئموي ربي#و دوتع

 16 22-222222 2 2 222 يل ل يي ل 2



 (ةيفر
| 

 اذه ينوأ رف 7 0 نددل تذحأ ىبب دع ةثراح فأن مح ل ع 0 ةلمزر نت ىلإ 2 نا

 هلؤق دشن رخو قوافل نب هبا | زهش دشاب وهو باع لإ ثدر 2

 باعلو 2 امي دودع * ةناعإ ا رطل أو

 داكأال ميغ ل نإ لاثو فدأ هنا د هلع لعش هب راسو ة 4م .ظلا دلو 2 2 او مرطا سيلا دوتعلا

 ظ لد ينإ نم ىلا اذه يحاهأ 3 نسف نه لجر انأ لا لاَقو ا نمو هل لاق لاب رق ايا

 املفاه اع ل جاتو صه 4وم 0 4م هوندأ 6 اف ءادعطأ ن نه مهن ليقام ا تاكا ري يف! و

 / ىشرقلا تلو ه,حو ىلع طقسو هءطشل هم مع برمض م ة ةوار طاب هيد 2 تاتعْنبا ا

 ءكارراطو و تلفآو رش م عش امك يثرقلا ن ههوعزماف هتحأوتب بثوذ 0 يقفوا لع

 كلذ ف يفوأ لاَقؤ ا ئوتسا حلص يَ تانع نا

 ادم ناب ا رافعتم ساحلاك 2 0 يقوارع 4 رضق

 ريح ةعابو هل ادع قرسهنان سيرف نملح 3 ةمهجأ هل كلذدعب ناك املف يوفق قمل لاق

| 
 : 2-5 دب يد رغأل ف تالعحو ةسوملا + نحس يف سب ةشيلا هيأ 1 ماقأ و هك 4 اطل ثرقةلالزب 0 :

 | 0 6 ةيدملا كل ريك ىف ٍُ ءاف مع ليلا وا ا ١ نان يف هن ريشع 7 تاعافا

 ةنراح نب ديلولا نب روض :هومزال نور نب كوس و ض رءم ا ةماللسو نيصح مهن معوق تافدض

 يح اولا زو كليضرو ضوعلا كيطعأ نح اولاقو هلاو.شاو يش رقلا اوقلف فنا نوال

 نابت ى 0 ناد :دالا هموق ودعمو مي ثنا ر>لاَقف هلع ل يدل

 طخ يد وحلا | اهف ةعام 5 د 2 ناه ديعلا 0 اك
539 

 ره هللا 3 رابحو لوسو ضرءم ينبانو 0 ترصن

 رثعا 53000 دعا قاد 2 »* مم 0 يفاطعأ شرءلااوذو

 هيمر>او يمعا طباخ مه * مهتءار قبرطلا سانا بكراذا

 ريع ريا ورشلايف مهريخو 2 هعاب رث وغ نو رمع لول

7 

 هنم نكحضف اصعىع طك دباوهو عمياف يفب نم ةوساب نساأم دعت تانع نأ ضو رمع وبا( لاقو )

 َ .ٍ لوب أثنأو نويلع فقوف
 عك اصعلا ىلع ص: هقلا قاخ نإ ا 3 0 اق ىف ها تع ره

 8 مي نحنا نمل هك يس سوار كا :
 ١ برهفناطاسلا هبلطق مطالبا قاتساف دسا ينب نءموق ىلعراغا بانعنب ثيرح ناكو ورع وبأ لاق

 هع :ءزغ قخ سوما ىرم امل لاقي "ينط يتب دالب ىف نيب يلإ بيشو ةئرذملا يحاوت
 كلذ يف لاقو دواعم باطامهموق

 0-10 ند انكرو انعدب #« هللةفداسفلابىدوا نيدلا اذا

 هعءاوخو ا اه دوادل # عطاوق تافه ص فافذ ضياب



 لاق من 0 نمسك كانغ 1 ركب اة راكب وأ

0 

 هةداوقو اهشيريفاوذ 5 # ةيحرضم انة رايتك فررو

 ه#مالعو هموزيح الغ زعل * ادح كالا ترخانخرخاماذا

 هىانو بارثاا ناظَ كرحم #* برغموقرش نيبانرسن اذا

 هعاعو هايملا روحهف بريشيو * اهلك نيعاو سنالاانم عزفتو

 هحاضي كح ناطاسلا كحاذا # اهاخاسوحشلاو ىرمض عنميس

 ذو>ام هنم محضالاو همحازب هحاضإ ورمع وبا لاقو همحاصب يوريو

 اش
 جر نءداؤفلا مها لهما ةم

 عا نم لخعنلاب انلل-اموي * امرحاتلبح رينا فيكما

 جاف ةيقز ريغ ىلع تناف #* تنذادقلوسرلالودموبب

 جرالااهءيسن نمةحشىف * مهلاحر ىلا يعداتايقا

 قحسا نعرصنبلا يرحم ىف رتولاقالطاب لوالق فيفخ ضيرغال ءانغلاو ربزلا نب رفعت رعشلا

 ا هو لاقو ة هش رط 0 1 يرخغاو ة هش رطلا هذه يف ناء>دل ها ةناب ١ نب ور#4 و

 يلع -واان َلدَر 0-5 ا ! نه ن 3 ياهلا 5 صور هلاو 2 ال نا

 م7 هيلو رييزأا نب رفعج داي جمس

 كرعولات كن هرم مالك ىدتنب يرءاادع ندا ندب وح نماوءلانبريب زلا نب رفعح

 ركب نإ ىلعنب بعص نب ةباكعنب ةباعث نب سرق نب و رهعددع نب رمثب تنب بنيز ريب زاا نب رفعج ماو بلاغ
 كدج ىن ربا لاق نامءنب بعص مىنثدحلاق راكب نب ريب زاا انثدح لاقي ءوطلا ( ينربخا )لثاو ن

 نب ناءاس ضزف لاق ريب زا نب رفعج نب يعش نع بعصم نب نام ىبا نع بعصم نب هللا دبع
 ناك ةنآ هللا ملي انس سم كلذىف مز> نبا ناكو لاق ضرفلا ضرعو هتفالخ يف سانا كلملا دع

 ايا لاقن ريبزلا نب رفمج نب بيعشلاق كلذب مهفربا مهفافخ ىلع ارواب ناي ناقلعلا نما

 زملادع نب رم هل لاَقف رفعح لعئاملاَمف 7 دازلان رميح نب تنعش تلقق تنا نم كلللادع نبا

 ريد ا ,ع نب رذنما اعدف بابلا رضا رفع لاقف بابلا ريض هل لق لاقفا لايعلاو ريكلا ىلع

 لوق اهف رولا د نر ا ىلا 45019 ةمقر هعم عفرأ

 بالا ءارونم ىفوقو نأ * باطلا نب ر.ع نب رمجاي
 م باسالا ضءب مطح ىديتع كدعأ #

 ىلع ةنوعم رانيد فلأو هنيديف رانيد فاأب ناماس هل 0 ناماس دنع ءرذع ردع اهأرق املف .كإق

 ]| لاق رايد ولا ةقدصلا نم نادي ناووراطا وطار رثكبو نادوسلاو ضيب ءلا نم قدقربو هلايع

 ناك اميتفلا اذه يخسأام هن هلل دتلا لاق معل ليقف ةلثسم ريغ نم هت .طعأ لاق ينأ ىلا كلذ ءاح اماف



)٠١( 

 رود نيئمؤملا ريس 1 وكد * تدي ذاتئد دقف انايد 5

 ريتك مار كلا يف نم تلد مهلاؤس لبق ماحرالا ىلا لدوب

 نف :بلل ناكااموب يدنا بعف نورظنيال ساناو زيبزلا نبا نع ريخلا اذه ىور نم ضع لاق

 ريب زلانب .هللا دينعن مالو تلا لو مم لخأ ا سانلا يف يؤؤرامو لخلا ان عل 1

 0 ةنيدملاب ناطاسلا ناك لاق ىمع ىنثدح ( ريبزلا لاق ) يعدم ريغ داو> مف ناكامو ه1

 ملا نوفلتو هب مهديعتسيف هياع اكص كلذب بتك و هن 1 7 نم دارا نم نادا ةقدصلا لام

 0 دبع ةماكف ديِعرلا نونه ناك ىح هلم كلذ جرختسا م ممم دحا ىلع بضغ اذاف هتوراديو

 رفعج لوق كلذف مهنعتةرذن اهب . ىمأف ةىثينرق نم دحاوربغ لع كلذ نوت كركس ن7

 روما ناموا بأ كرذس «* تيدا 0 سم
 هلوعتساو هب ر> هللا دمع اسد نب رفعج دهش لاق بهدم ىمع ينادحو ( ريب زلا لاق )

 رفعج لوش كلذيفو هدب. ىلعمدلا دمح ى> ريبزلا نب هللا دبع لا موب لتاقو ةئيدملا ىلع هللا دبع

 نك رلا يدل دال ابا فت 2 * يئاكر تلحأ موب يلا كرم#ل :

 ندملا ةدراطماللاحر دارط * يي 0

 ناديملاب ليغادارطال لاتقلا دارط اذه لوشي ناصح عمج ندا

 نيضلاةدراطمنم <مناذمهو # قفاغو تبرع انتماحم ةادغ

 ةولع هه نيبو هنيب تناك ريب زاا نب رفعج نأ نامع نب بعصم ىمع ينثدحو ( ريبزلا لاق )

 كلذيف لاقف ةيئايه

 ههاح ورعاب تنداع نا ودع * يفناق 2 5 ينيحاتال

 دباع توملاوهللادنع تقرافو *« اوعباتي نيذلا يناوحا تقرافو

 دعاقملا ءابقلاب انتممح دقلا * م كارأ ال ني ةهواف

 طل ا تبان نإ بعض تنيءامسأ ىبع بشن(
 تكيرط 1 ابل انبا

 ل تع لقملامئاهىداؤفف م ء ه# ل.تحادق سمح نمنيب , كاكا

 لفنلايف لارا مولبا و * اومدقو ماعلا تاريد اولاقو

 للام ىلع ىسشن فيولا, كلل ٠ىلع * ىوهلاو ةريشءلاءام ىلع ر سم

 ظ ندعلا نم لدأو لكلا نمسا هب يدنلل لع يلا بك يسلا ىف
 رجالا ىلا يئايثطا هنسنو حرم نبا ىلا ىلإ ىح هبسأ رصنلاب لمر فيقخ تايبالا هذه. يف

 ينءادملا نع زار !ثرحلا نبا دمح !انثدح لاق_ىلعنب نسا (يرخ اف 3ليبس نيبالاهلا لاقي

 هريخو و قالا 500 5 اندح لاق يءوم نب دنت انثدح لاق يوحالا رفمح نا 0 0

 مشي اوناكف ةدابعلاو كسنلا 2 يع ينهي .لجر 7 نقش يف ءوقا طعما كال 1

 نا خيدشلا هيأ ينمملا هل .لاقف. ماملا تاريح ىلا ةوغاب نا. ىلا غتعلا نم نوت و يذلا ذا نأ :



 ل يلنذأتنأ تيأر ناقل ميحتسأو كب 5 يناو عض ضوملا اذه يلا تينا 5 امم دعانا اذع قع ظ

 اكواد ام دشنأ كداشنأ ن٠ ىلع امو لاق لعفاف كب قدا قد يفوأ َىَح نقتوا هداشنا يف

 لقتلايف 0 مولباو' * اومدقو ماملا تاريك اولاقو ينغبي عقداف |

 راد لع يله تول لام ىلع #* ىوولاوةريشعلا ءام ىلع ندرو

 لوط عم ادنده ًاريخ متاز ؛ ر>ال لاف 5 ءاب كلامدل لاف ءاجشأو ءاكب ءاكب 06 8 خيش ثلا لهدف

 7 هللاوال اولاَف ينايش ماي ا دير ىنع علع#و هب 01 هب ىلع نول م 1 قيرطلا اذه

 ةاع تدك املا 00 دع لاَقف هيلع 00 3 نوروذعم اذا ملف لاق كّديه ريغ هنم انعتع ناك

 ا رانا دا ءأأ لاق 000 مهر فس لوط مينغ كا

 كلذدب اهصقربناكو رفعح امال دعنا رب زاانب رفمح

 ناب لك حا + طامدلا يف ةورع اذبحاي

 رفع هيف لاقف مورلا ضرا |نغ رفع> نب معاد اهاخا نأ ينتربخاو لاق

 تاكد ىداو ١ كانا عم * اوحاريتحتنسلا موي حار دق

 حاص برع هو>ولا ضي * حامس رفا يح لكح نم
 # حارحلا | مهركي بعاصم * حالسملا ذخاو اوعزنو

 يتااتايبالا اماف هرعش يف 0 1 ةعيب ر يل 0 ل ا ريزلا لاق )
 000 ا مرسجا ا مهنمو ةعيبرىأ نب رمعل اهيورب قف سانا نقدا هاا اف تركذ 2ص ااا10ا1ا90 0 00 0 ا ا 0 ا ا تا*ام ممم ا ا ا ذا ا 07 ذآ ذ ذ ]ذ ]ذ 1١١
 3 ئاملارسصن ن بيب>و ىد هوطلاو يم رحلا كالدب ككاو لآن نوما اخ اص ن نه ةعاج | دعا

 جرح نم « نايطا ناكدا قله «-لئاقلا لاو ينأ ت كاك ةوررع مآ نع ريز لا انثدح اولاق

 اقداما ةورع ماو يعرعال !يوو رع نسانلا يصرخ لاق دعس 0 ص ةكرحاو تالا 5 دو

 ريزلانب رفعج جوزت لاق ىريبزاا ورمعنب دنمسيندح لاق ريبزاا انندح لاقيم 0 (

 اهو نيتيب'اهف دازو تاسالا »© جرح نم د راكدا يف له * لوب اهفو ةعاز>
 جرماالو ةعأ ىدب نسل اق. تونس اذإ حضاو نع رقست

 بعص» يمحو نامء نب بعممينثدح ىموطلا ةياور يف رييزاا لاقلصالا نمر> الا تيبلا طقسو

 ل ف هعامج ناك الاق

 ظ اق راد لك نم هيلعويبو اهم ةنيدألا لهاهدهش لاق كلذ 0 اولاق ساناا 3 تاما لافي

 انثدح لاق ىمش ( ىنريخا ) تام رببزلا نب رفعج نا دعب ريخلا مهءاغ رييزاا نب رفعج اذه موقلا

 ةنيدملل 0 ا ىودي ةسدملا نع ردصت ةئيدملا ٠ نع ليخح 24

 ماشه نب ةورع نع ئراصنالا دمحم ينأ ن ع ةيواعم نب 00 :*لح لاق دفس ١ نب هللا دع

 ىلا بلاط يف نب رفعح نب هللا دعتذ ةئدملا ريمأ وهو جاجحلا جوز ” املا لاو هنا ءةورع نا

 كدب عاد اعد دقلو امي هللا عمج النا او>رال ىلإ لاقف كاذ هل رك ذف 0 نب ديعس لحجر

 ىلاذبربلا ل ناوىمنب كالملا دبع كلذ غلب اماف مها ردلا الا جوزي مل اهابا ناف هللا يسعو لهباف

 ظ ا نءطقيل امدشوه ل هللاب مسقيو هردق 0 ركذيو هب رصقيو هل طاش ه 0 كو جاجا

 ّي

1 

2 

7 

25 

0 0 

ٍ . 

0 

00 



 تليعألا :
 0 ذل 60315 397730535535 2172-7302 طك: ب 22 702079725 12717 حم ب وو مدع ع سجس جب سوت طع جا 2“

 لاقو' ١)كلذهرس الاريخ هيفدحا ام لعفف اهقا رف ليحعتب و روملا اهب اغد و و وهيلاهئاضعأ | ظ

 هصقاا هذهيف 1 ناكو ريبزاا نب رفعح

 تكن تاع يدل ضال يح ل نب انيئم ؤملاريماتدحو

 فدحونو بن لسر هب تءاحو *« اهحكن ال ناق دق نا تكنو

 اهلثم لان ام ىهدلا ساكشاالواو

 ىغتد , نيحاسلا ىذيندملا تل

 تك رص

 نس رعس ملو نس اصلا ىلان ودا نيب نكي مناك

 رتاوعلا دود اوىللايالا فورعد * انداناف اماها 5 0

* 

«* 

 فور هللا ك2 ةقم فالك ه2: كسل اا 1
 فسوب كلذ“ جري مل ذأ. كؤاحو *
 فصوي سداةردق ايدطخ تمردقل نت

 ظ هريغلاقو يمه رإلا ورم نإ ضاعا يزافلا عاش قدسا 0 5 امف رعشلا ليوطلانم هضوع

 ناعيا ن مع 1 ل ع هيو كاد 4 ه1 نا ورع نت ثرحال ره لإ ظ

 ىحيلءانغاا و ضاضم نب ثرألا نب ورم وه زيرءااد.ءلاقو ديا دع نب نانع نع ئى ند

 ميدق نل ةكم لهال هيو رصنإلاب يروذام يلصوملا مهاربال هيفو ورمع نعيطسولاب لمر يملا

 هني ملو مهارإا هكذا

 م: ور ن ضاضم ريخرك ذ هعمل

 مهران ليعمسأ ةلعر هتنبأ 6 دق صضاضم هدح نك يمه ربا د ثرحلانب ور<# ن١ صضاخضم وه

 هنمأ مالسلا هيلع مهار .| مونا ناكو تدان راذق مهرك ! الجر ردع يا هل تدل وف ٠ .نة<رلا لياخ

 نمةفئاط تناك دقو بت رعلا مالك عمسف هبامدق ن 0 ةمدق 4 اع مدق هن 3 0 4 ىب 1 هن كلذب

 نا ىلع رفمج نب هللا دبع ءركأ امل ىنةثلا كما نب ثفسوب نب جاجا نأ تملا رش كو 1

 ' نادلاخ هعور يف ىتلأف هدم ل يف رفم> نب هللا د.ع ركفف ةئس اهاقث 1 0 اتسا تيا ةحلذا

 فاسق ولبل ةاتك ةلاخ لع در وق تالئادع ند اه وت جاجحلا ناكو كلذ هملس هللا تكس

 نذاف كلدب كلما دع 0 رذؤبال ممأ هإ كلا فت قولا اذه يفأهل ليقف كلما دع 0 هتعاس نم

 ثدحتف هر>ّؤأ نا نما مل ليلج سما لاقمماه انا اي يرسلا مف كلملادبع هل لاقديلع لخد املف هل

 ءاضغبلاوةوادعلا نم نييح نيب ناكام "ارشاد وهامو لاق كسب ق-تيضقن وك] الف ةيدان لك

 ياقيف مذ ناك ام للحريبز ءاا لا ىلإ 0 ناف لاق اللاق نايفس 5 كو ريب زلا ل نيب ناك ام

 | مش 15 يف جورني نأ جاجحلل َتاذأ تنكف لاق نوكيل كلذ نافل يكل نسا تدلع

 ىلإ بتكو اري هازغ لاق تملع ثري كناطلس نم جاحااو مهيف لاقيو نولوقي ام ملعأ 6

 لماكلا نم ها اهقلطف اهقلطي نة جادحلا



0002 

 مهلاجو رعي نأ مالسلاهي اع ليعوسأ صاف | تيتا مغ هتاف ليعمسأ عم كلانه تلزن ىه مهر

 انثد> لاق ديم نبا انثدحلاق ربر> نب دمح راف 0 ناكو ور< نب ضاضنف تنب جوزف

 دما نبا قحسا انثدحلاقىودنلا رفم> نب دم دم# نع لضفلا نب ةءاس

 خه ناهع نع ءاملاسن , دعس نع يدج قدح لاق قرزالا هللا دنع نب دء# امدح لاق ىعازألا

 لا ىلو ليمسا: نب تبان نأ امهمح دقو ملا دمحا نب ق>-| ةياورو قحسأ نب دمحم َنَع 6

 ا ءمسأ نب تبان دو مه ي سا ع ناعم همآل هدح هناك ىلوق يفوت 3 ا دعا

 لس اداجأ عذيمسلا مهكلم عم ءاروطق تازئوذكم 1 ا ما يكلم عممهرجتازنو

 مولع وكله كله عم 7 ِن 1 ال أوناك كلذكو علا نم ةرايساح ر> نانطبلا ناذهناكو ةك«

 اا هلزإل مو ةحاصب امهنم دحاو لك ىضوو اولْزنف ارحشو ءامو انبطادلب اوأركم اًأر املف ظ
 001 11 5ك نءرارافما نم اهءاح نم رع عدم لا ناكو اهالعأ نم كم ءاع نم رشم ضاضم

 يف اودفاتف اع قع اهو هالو لك يا ءاروطقو اهرح نا م ا ىف هي>اص ىلع اهدا

 نطلب نه ضا اضم جرش : عدي .مسلا ود ضاضم ىلإ تبل 1و مه برألا تيشل تح كلما

 ند 1 جرذخو كلذب الإ ناءقيمف ترمس ام لاَقف عقوق كاش حالس ف كك عم ناعمعق

 اولتتقاف حضافب اوقتلا تح كلذب الإ ادايحأ تيمس ام لاّغو لاحرلاو دايلا ليلا يف دابحا بعش

 ىلأ موقلا ىعادن مث كلذب الإ ًاحتاف ىمس ام لابو ءاروطق تحضفو عذيمسلا لتقف ًادبدش الاتق |

 اكاد اعرب نم نآلادل لاق يذلا وهو دكملعأ 2غ خعاطملا اوازن يت>اوراسف حاصلا

 اوخيطق ساتلل رح عذيمسلان ود اهكلءراصو ا هل عمتجا اماف ضاضم ىلا مالا اوماسو كانه

 ورم نب ضاضملاقف كعب 0 نا لاقيف خباطملاعضوملا كلذ ىمسو وار اف را كانه

 ْ برها كلت يف

 عج ومناري> وهواهنءحبصاف * ةونع يلا ديس اناتق نم ظ

 ٌآ امجوم نرخ حبصا يلا نا ينع

 عذيوسلا انانا يتح اكلم اهب * انؤاوس نوكي نأ ىغبي ناك امو

 عر ةصغانم لواحو * انكلم لواح نيحالابو قاذف

 مفدنو اناثأ ثم ةنع ترام( 8 «الو'انك تنلا . ان رع نحو

 عنك 0 يح كي ملو * انريغ سانلا يف كاذ يعن ناك امو

 عضوتف مارتال اكولم انثرو تضم يت اروع فاك وام انكو

 ”هتداعأف مده تاق كيلا لخدف ءاح اليس نا يلعا لع ندا 0 نايغد كال

 هوب يمسو دورالا رمع همساو ةردإلا وبأ هل لاقي مهم لجر مط هانب مهار 000

 ةدع ١ ادا هك دواء نو ل او تيبلا ق# مهرج تفخت | مث لاق ءريشلاا

 فقال ديمو وهو هل يدم يذلا عاتملا و ىلا مق ىقايإ دا ف رب ىتو ةءازذ تسدأل تاكو

 ت1 سس اس ا سسسسسا سس سس سس سس

 ْ مه:«لجحر تيبلا نه.ةيواز 1 ماقف هيفام لك 0 نأ مه 2-02 نفاع مح هلع دعاوتف هياع
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 اولاق نو --- رالارفوكلبف 05 هلك - الاغا لجو نع هللا لد سقاخلا محلا و

 رجشب مل هلا ليقو تيبلا نم احرخأف نيرجح هللا امه هيف ارجفف تيبلا ةلئاثو فاسا لخدو
 ناوين نب ففاتا ا (دانولا يبأ نع جاس" نب نامع رك ذو)(5)كحبلا يف ابافدكلو تلا ١١

 نم انهي ريل اضاو:ةنيكلا نطاح رح اف تتذ حاب ةلئال انا هزيغيلاقو قش ل
 9 ءايطرع ل فو 2كم ىلع ةعازذ تلغ اما اكمراام .لثم نع الا رحت

 يشرك اع افا ولاق م .ءز عضوم دنع أهدنع حدب ب ةننكلا هاجم اها كالذ دعب تل ل 1 9

 اال دا يغبلا 0 موقاب لاقف ضاضم نب ثرألانب ور نب ضاضه مهف ماق ةكع مهرج

 اوفلتحاو 97 وعزانتو هومظعي ملو مرحلاب اوفختساقيلامعلا ن ل نا نه ملا دار دقو هله

 هللا تيب ةمر>ومرحلا قحب اوفختست الف دالبلا يف اوقر 0 مهياع هللا مكطلس يتح

 مكلذ متلعف نا مكناف هرا و يف بغرأ داما دا ا هءاحوهلخد َن 0 ٍ

 0 1 لالا لف دنا هد أ ردقبال تح راغفصو لذ جورخ هنم اوِجرم نأ كلر

 نهو عدجت هل لاقي مهنم لاق لاقف هف نع اة او وزر م كوه يذلا تلا را

 6 لطب نمالا ءا> اذا ضاضم لاقث احالس والام سرك أود تبر هلأ نعا ائسلا هم انجرخت 3

 مويلع لح 0 هللا طاسف مرا يف تغب قيلامعلا تناك دقو اولاق قيلامعلاب هللا عئصام م 5 اردقف

 مولع لسرأ مْ مهسؤر طقاسم ىلا هللا مهدر يتح مبفلخ ن , 3 اوفر © م هنم مهحر 0 ردلا

 زوذك ىلا دمج هيلع مهماقمو مهنغب ورمع نب ضاضم يأر املف لاق توألا نافوطلاو لاق نافوانلا

 ىلع مهانيبف اهتقدو مزمز عضوم يف اليل اط رفحف ةيماق فايسساو بهذ نم نالانغ يهو ةبعكلا

 ءايقيزممويلعومرعلا ريس اوفاخ نيح ةنعاكلا ةغيرط مهعمو برام لها نم لئابقلا تراس ذأ كلذ

 فالام نب ترب نب ثوغلا ني دزالا نب نزام نب نقلا "يسار هلغت ني جاع نإ 00

 يح 0 رك ةشرط مط تلاقف ناطدحق :نب برع نب تدشين ءامس نب نالبك نب و 3

 ةفيرطاي كن شاماط اولاق 2 نم مالا ع ا ملا الا لوقام سلع اكو ل
 ىلا اوهتا املفمزلا هتبب ناريح مهر نس 0 مدلاب هويضذف مقدشلا ريعبلا اوذذ تلاق

 الإ ةدلب لزنت ىف اندالب نئانح رخدق انا موقاب م 1 لاق 0 هنبا ورمع مهلا لاسرأ اهاهأو ةكم

 اودسفاف نلمح اذزب ا اوداترف اواو: لدار 5000 و 5

 لاما دلل ايعلب نحس :قرفأااىلاو ءاشلا ىلإ اداور لسرتو مرت امر دق مقن 2 يفتن

 مهسفنأ يااوركتساو ادي دش كانا مهرج كلذ تف 1 2 ا نأ وحتراو هاش

 ةحاحالف منيح 30 نع اؤلخزاف ادوات هو انءبارم انباع اوةيضيف اولزني نأ بختام هللاوال اولاقو

 ناف ت تاكرإ ولا ىلشر يلا عجرت يتح الو> دليلا اذهب ماقملا نم دبال هنآ مهلا 0 كراوجي انل:

 ةورأالا ىلع ةلئانو افصلا ىلع ُ 9 9 هعضو مد بادعسو تاتكك قنوفاقلا ظفلو (١)

 نيرجح اخسف ةيعكلاىف ارحف ليوس تنب ةلئانو و رمعنب فاسا اه وا ةيمكلا هاجم امببلع حيذي ناكو |
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 أ ميأ ناو ءاملاو يعرلا يف مه هتبأو تدعو كر اعوط ين وُءلَر 1
| 

 | اوعبرت مل مث مكهرك ىلع تق

 1 تانقو ءامدلا تايرس 0-0 ملغ نا مث م تاق ينومتاناق كاوا هر الا اونرسشتالو الضف الا يع

 ' اولتقاف ا امو 000 1 عا انا را رو ادع كر راو لاجرلا

 ناكو د دب رمشلا الا مهم تاه 0 ره ردح 000 5 2 0 هو ريصلا اه. همم لع غرفأ مايأ 2

 000 ا ؟.دخا

 فيسلا مهانفأ نوقايلا ىنفو مويلا ىلا هب مهرج اياقبف هلوح امو انونق اولزن يت هت نقلا ءداوز
  اوناك دقو ليعمسأ وم هءاح اهاهأ اوواصو 16 عا ت2 تاو اا كك واق بورا كلل ف

 اولزتعا
 1 نياصم كلذ يأ ر

 ا لو لاقو كلذ ىف موني و ا لات لق ور<# كك ضاخدم

 ,املق مطاونذأت مطوحو موعم ىف كك مهول ف كلذ يف اولذدب مف ةغاز رو مثرح> برح

 قاطسرأ مظع صأ ةكم ىلا ةنامصلا نم ةاصا:ناك دقو ث رخأ نب

ْ 
 ا

| 

 أ
 آد
 ا

 | ب را ا مرخلا ف ةريمعلا ءوسو ل هلا نعدم وف هعازونو 17 مهلا تمو امنذأت مينأل ةعارد

 ا تال لفاعر و رده همدق مون هل>د ن ا واقو مرا نع نع لرشو مثو رش ْ 2 زد تا و

 00300 يطع صاك درت أنو ا ا 00 7

 ' يداو نظب يف لبالا رصبتب يق يأ لعن يطق ةح دايحا وم لالا ىلا يذش ةكمأ ت

 0007 10 لع نأ ىداؤلا طبغ نافاحف اهبلا هل لال لك وتو رخل بالا رص 5
 كوش كلاود لها

 000 ل رش راو نما كج انماء للان انا نكي ناك
 رضاح ةكيرالا ىذ نم ينحنملا ىلا

 رئاوعلا دودحلا وىلادالا فورص

 كك ًاطساو عيرتي و

 ## | ةاناف | ىاهأ كدح 0 ىلإ

 صال اودعلاو يوع بئذلا 1. »* 00 راد 1 ير اندبأو

 يدعو نيد ال نت حا اذا مالو نك هان اذا لوقا ف

 راحللاو اك دو 0 نإ اهديرأ الا اهد وأ مهم تاذنو

 # لكاكب اتلعرسلا لكك ناف

 د أ دعا نم تدل ةآلو ندعو

 نداتسلاو اند رش حعمصل و

 هاطظ كافنيذا ردو ىدع

 نضهادصالا »* هنالا مطشر ىدع مكاو نو و هواساف

 ركام د رك نانا فرك ل هيفي كلا هاج رذلو
 5 0 َ ا انتضع كلذك *« ةطبنب انكحو ع ان ل

 اندعب دانحا 0

 هب نكي مل ناك,

 اغار تا ل لبق #

 يسمأ يه ناد

 صاوظلاو 1 كس يدةع 0 ني

 رام ىدع يح - نمو ضاض. 3

 قل هج هاتان 22 تت تس 2 22 5 2 جت 27 2 2777ج  ججججج جت

 171070 ]ز >7 ز >7 ز> ز>ز>ز ز>ز|ز|ز| | |]|]|]زذ ]| ]ا

0 
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 انو ريسالا ويكاد اوديصتن ا © ةريصت نإ اه ط١
 انوريصت انرص 5 فرصب هد انيق انك متأ اكالا #

 انوضشام اوضقو تامملا لبق #* اهم ا و>ز أو يطملا ا

 انينافأ 5 رد. دف هيق ىغب 0 كنها م ائيلع صهد لام دق

 انوكسم ناك امارحا دالب يوأن * مكلبق :سانلا كولم ًانامز انك

 دنع نإ لس جر> لاق نارمع نب زيزعلا دبع ينثدح لاق ى نردمم ينادغ ( قرزالا لاك ])

 قارا ضعبب ديدش 0 علا نودير شرق نم رغنيف مالسالا لبق يوزحلا دال

 اهاسراالفأ | هش ينعزانت يتفان ىرا ينإ ةماس ونأمل لاَقف ميج اورواشتو قيرطلا ريغ ىلع م

 دا كلذ ىلعل م أ 00 وةتساف رضضاخو ءام ىلع ارد افا ,معسو هتفان لس راف لاذ اولاق اهعساو

 ميش 8 ماكنف ءاملا مامأ ةرحش ىلا عجرف شيرقنم اولاق موقلانم لاقف لجر مهلا لبقا
 تح ىف فوق همم 0 0 ربا لاق هوعدن لجر ىلا د>١ يعم قاطنيأ لاقف انيلا عجر

 ىل كان لد زل" ذاكع ب لامك هامات هياد خيش عرعزف 0 "توصف قلعم ركو اذاف ةرحش

 دا الا تاق“ مينا نم لاق ظفر نمور ىلا نم تلق اهلا نساك شرت نو
 نسةظقيو انا كنا لاق ةظق ن م 0 هللا دنع ن لاله ن دنالا دع ل 0

 لوق, نم يردا

 ماس ةكب رعي مو سيئا © افصلاىلانوجحلا نيب نكيم ناك
 رااوعلا دود+لاوىلا .الافوردح اان ماهأ انك نحت ىلب

 تلف ًادايجأ دايحأ ىمس مل يردنأ.يمهر لا ضاضم ني ثرإطلا نب ورم أ اهلثاق انآ لإ ١
 حالسلا عقعقتل لاق ال تلق ناعقيف يحس مل يرد ءاروطقو حس ائيقلا موي ءامدلاب تداح لاق ال

 نب ربب زلا انثدح لاق ءالعلا ىلا نإ يعرذلا ريا اذهب ( ىتريخاو ) هم مولع انماط ال انرووظ ىلع

 و 0 نا < ناو حر وعلا دبع ا 0 دا دما نع مهاربا يف دجله راك

 نم رش هم يف تع و فوع نب ةياس وب ١ لاق لاق فوع نب نمحرلا دع نب ا

 ا 0 ) نر ( معا هللاو قفرزالا تب رخ لف ريخلا 0 نعلا نود نش

 0 نا > لاق ى نب دخت ينثدح لاق ةيش ن7 انتدح لا

 هب رغو ةنع هللأ يذر رمت هبرمضف ناضهر زهش ف ترسو: تارعشلا ندا دف ناك فاح نأ ةيما

 فاؤتساو رمع ها هنع هللا يذر نايعة فاسو قوت حاجب لزب مل ةورالا يذ ىلا

 نم لجر: هب لرع نق قثن رو لوف ةئدملا لدم هللاوال لاق د كدرام ةنيدملاتل>د ولف ناهع

 ينادح © ن2 لاف 00 5 همركرو هوجن : رمصبق ناكف رمصن” ومو رلاب قداف 2 يدع يفب

 ري> ساذلل ناك لله ةيواعم هل لاقف مورلا دالب نم ةيواع» ىلع ةيراعم نب ديزي لوسر مدق لاق ين

 نيف رش ني* نما ريشم نادل تصف الجر انممس ذا اذكو اذك هيي نوردعاخت من لاق
 هلوق كالا وهو نصحلا فرش ند



 ا

 5 : : ( أمل )

 صا[ 2 راع دس بتل و 0 نإ افداا ىلا ن ودا نيب نكي ناك

 ” 000 21] ى ع را ضاضت نب ثرحلان ورع رغش :ىقتيايا نعيبرلا كاذ كحيو ةيواعم لاقف ْ

 | سحشلا انذحاتال ةرحس ةيرسايلاب هليةتسأ عناج نبا ىلا اودع يتح ارش جرس باودلاب يم ْ

 | نما 0 لاق ةركعشلا الع تا دقو ةيرسسابلا نود انحعصاف ردحسلايف كرو كلذ تاع لاق |

 ظ ع ف رغذ هنادغل يفاف ءادغااباعد مهتيطو هدر ىل غو ءاملاب اعد 5 يلع انيلاماقو ان بحر انيلا ١

 ىف د0, يلآف ابا رش تاع مالغاي عماج نبا ىدان انيدبا ادسغ الف انئادغ نه انغرف :يتح انتنكأف 5
 !إ قاَجيِح حدس اونا مْ عتتكال أ يبا ل راشاف كلذ تهركف يعدل ِق ةوكراا تاك ةوكر

 لاقف عماح نبا ىنغ مث رانلا ىلغا ءام هبوثي وهو هيف ذدنلا بصف 5

 سماس كك رح ملو سيلا * افصااىلان وجا نيب نكي ذاك

 : ٠9

 تس وضص )١( يجرعلا ينغ م
 قروسلا نطنا اميمح انط.ه ال #* انل عاربال رو املس لا اول

 قي را مانا نع كت دحالاع + انركس نيفلا لوكو :انريمكف

 للسلم : ينغل مْ

 نبا ماعط ند تار اك ثدشل ينإأب يبا 1 لاَ تاوصالا ةيالثاا هذه ينَع دقو ليحرلاب صم ع

 2س ب يب يبي بي بيبي يب ديب

 هس سسسمخحاسشااالللا

 طق ءانغ ينب تعمسأ لاق 2 اييط اذه عم مدلا برش نكي ل ل كلما ام قاع يس هبارشو عا

 ديشرلا نينمؤملا ريما 0 1 2 جرخ م اق تحس اما هلا ونال تلقح ده 0 نا

 ىلا اونغف ةراتسلا فاخ ديشرلاو مط نذاف مهلا لوسرلا جرخو بابلا ىلع نوذفملا عمتجاو اليل

 هياع اوضرعو هل نيهحوتم اوفرصناو ايش هطعب لف. عماج نبا الا رانيد فلا مهاطعأف رحسلا

 نبا ينغو ةراتسلا تا 2 ةعاس اونغف اوعد ةيناثلا ةلدلا يف ناك اءملف اوفرصناو ليش م أهيم

 وهو هلاحب هيف ضرع انوص عماج

0 
 أريقف مقا لا يلب هيف ير * يذلاامو ريف أنف مقا كلوش

 اريقح ينغلا ريغ يرا يناف * يتاسصا اواليلاب تماينرذ

 اريدحديدسلايارلاناكنإو # هلوق ضفربو يداناا يف عفدب

 لاف ىجردلا لوف تف لصالا 'لمل (6)
 و
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 | ريك ريغصلا هلم 0 بادب * فاطيناو هآوس يف نام رفغاو

 1 انغوهل ىعدت 00 ا لامأو هيف ندلالأو 0 كلذ ديشرلا نحأف 0
 ©٠©

 و

 لئانوه فلا وج 5 و * هب. الزان يتفلا يشخيام لك اف

 كان هللا 0 دقام نكاو #١ ةلي> هح ويف تاط رفام هللاوو

 لفاغوهو هنمأ نم يتفلاىؤيو #* 3 6 ناس سادقو

 جرت هناكم ففوق كن كم ى 0 مداخلا 4 حاص ا أ اوغاب 8 ف او هلاق فارصنالاب 0 2

 0 نيسحلا ) 0 ( فرص نا 6 نإو مهب نأ ءاش نإ او رائد ال 4ورس و علخم هي هيلا

 مارحلا دحسملايف ةر هارهقم ةلياىف , هاذ ىانلا ناعما َنَع ء يلكلا ر 1 د ناقل نع دا 5- ىح

 ماركا تدبلاب فاط 6 ليقأت هوناهو هبال ناد ند اورو حمر هنءاق نآك صدعشا اورصب دإ

 يا مأ تنأ ينحأ كقذ يذلإ كلاس اق مث هدم اديب. بفقوذ 3كم لعأ ن مل

 يذل 'نامزلا اذهاهع اذاازاف ااهأو ضرالا هذه 2 5ك مهرج هس ةأرعا نأ يدنا لب هل لاف

 1 مهعضا وم أ اوء>رو مع تباع 6 دوعسملا 0 تا ا مل هريغيو دي دح 7-1 ىلع

 نب ىح ىل لاق لاق يدوح ٠ ند 0000 لاق و 2 لاق - فاح نإ يل

 اع ل 5 0 | عراد 0 تدحرذ 00 لاق 1 اريخ تلق امد اراؤرب كربخأ كلاخ

 تناحلا كلذ 04 2 اصب اذاف 5 يلا ترص ىد 5 يعم 1 : ال

 صماس ذك رمسي لو سنا * افصلاىلا نوححلانيب نكي ل ناك

1 
1 
1 
١ 
1 

 اي

 , هلوش هتيحاف

 رئاوعلا دودجلاو ىلايلا فورص # 'انداأق اهلها انك نم يب
 مهب عقوأ يت> ماياالا تضع» امو بجمف ربا هنريخو توصلا هتينفف ديشرلا ىلا .تفردناف

 3 وص

 نوطللا ىقزا#الا تالة. * سوق ار فلا كا رعازلا ف :ةقاش

 نودتسل كر نقش اذ[. ناكل را نس
 سنعاشلا لاق مه رثم ع.يبرلا ف موقلا لدم لاش عسب رلا مان يف هاازن هنعرشإ

1 5 ْ 

 1 نيسأاتنب ل 2 هب هتيقل بقل نوشجاملاو كيد" هتع يور ةدملا لا ه لحر نوشداملاو

 ظ هنولناك كلذكو رك تال راما مم 0 نول مسا وهو مالسلا مهاع بلاط ىأ ل
2 0 

 ا نب دم ا نو لاق ىلع ل ند 00 18 ( 3 قدل الا بقلب طق انو ثم قام ا لاهو

 رقع لا ب نال ع 18
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 6-2 2 زيزعلا دع لاق كلذب بقاف ةرمح هطلاخ 0 غبص وهو نوشثداملا ل>رلا اذه ناك

 رش يف لدحر 1 تااَقف هظاع هيف 06 4ع هللا ىذر باطخلا 0 00 دلو ند لدحر يلا

 ع 57 نب نفعل ءلا #* تام ىخ جريش الاغا ميسا لودر || ل ,اكف ناهدالا ُْق 0

 3 أ ىلا سف ' نبا ةيراح صبصبا هيفو رصنبا يرجح يف قاطم لمر تفيفت لصو ا مهار .ال ءا

 يلع ران لوا لق اضيادنف | ولان ١ نمو 00 32 ع0

 1-5 اهرامخاو 0000 راحو نبش نإ راع سيشن رت داتا 000: نا هيراج صريصل ر 1 1-0

 تاأاقف ىنأ ىلا 0 *#] رظن لاو نوشجحاسملا نبا يت كو لاو ي ريب زلا بتوءضصم 0 لاق ريهز

 نع ا أ دق ا ذأأ 4 هنو هحولا ةواح هني دملا تادلوه ن 00 ةدلوم ةيراخ هذه صخضصل ترك ْ

 كلا 1 ساس مص اكوالاو لج 34 سش ليقو اهالوق نع هل نب يد ناكو نك عملا < 2 كوك ف 42+ طلا ْ

ٍ 

 ا

 | 2 هه سعب تم اكو كمد اه 5 صصق كالذ يف هلو هبرأ وح ا نوعما و 0 هنالا هاششإ

 ا
 ١ ةعيسإ ام ولا ىلو وهو اهارتشايدهملا نأ هيذادرخ نبا رث ذو امدش ن نوتشأو نيف

 ] 00000 11 للك هلا «دادرح نإ] ريش رك قو يدبلا تني ةلغ هنم تدلوف رايد فلا ريثع
 ٍ , كلملادبع نا دم نت نوه 57 ةءاع تدلوو اهربغ ةيراح ةل 2ك ي رشا يدوملا نأ حد ْ

 أ كمل نإ ناو نس 3 1 0 تكدلَو ةدناورملا ةبراح 0 تناك لاقت دح حادقلا نر نأ تايز |

 ُ ضع ناكو ءادعمر و اه>و هن دملاب ةيراح ا سايعلا نب هللا كيع كا نيسحلا ة هحوز 5 ا

 | لوهوامم خضوت تناكو نطلاو ودصلا 4 5 تك 0 حرصا و هم ثدحل اهحزاع نك ش

 ا لوشت َناَرْزَخحا تناك تح هيلع تد.اغف 2 0 ةباع هن ةأايح ٍِق ىدوملل تر اذه نكلو

 ا00007 1 يدر ند تدلوو تامود رومتلا نعاهمأ رتساو اهم لع ظاغا ةمأ كلمام'

 | اج نع 0 ني 0-- (فرخأ () اح. 0 ما نر ريغ هيذاد رد ا لاق دع

 108 أو ىو بسم يبدع ديذلا نن هل ل لا

 ناكو ى# نب ديمخ للدعمف نس :_ نبأ ةيراخ ص ءصلا 0 نأ ةقع نب ىو يعارلا نامغ َن 0

 بعصمنب هللا دبع لاقف ةفوكلاىلا رخل ىسو» نب يدع باحصأ ن
 اصيصب نم مستنأ لبق ن.. *. رفعج انأ تنأ غئارأ
 0 0 ادم 2 تاهه

 د ةذل يساحم اب اعد ل

 5 مف هللا فاحم * 00 همها تاجا 34

 « هن ىلا يعدم اعا ول

 | راند فاأ رشع ةعبسإ ىدهحال ةريثم يلوم ناسغ 0 قباس 00 لاق صب .دبأ ءانغ امقو لاق | ْ

 ط وعالاكب سدعلات زواح

 اصخشت نأ لتق نه اساحو

 اصعلا قف مْ أ معبأ

 0 [ جحالروصتاا رفحا نأ رعشلا 0 بطاخ توءصو كب هللا لك 6ع نأ ريد ز نع ينأ ين 'دحو داح لاق
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 0 لاق ناروهم نإ ىد وم ىنادح لاق مالاس نب دلع يندد لاق ة.ش نإ 0 000 لاق ةزاحا

 سعاشلا هيف لوشإ يذلا سيش رمق ى >اصاهال وم ناكو ص.صب ط لاقي لوم نب: سل َّك ال 43 ةئدملاب

 رمصق تارئاز ءاأ ينفاش نوط. |أق ا ما # سيف

 نامت 5 ناك ا مه عمسيف ام اي ا ريب زأا نب هللأ 5 0 تا ن١ توضص# نإ هللا دنع ناكو لاق

 هنردملاب لم و جملا 3 00 هم 0 مدق نيد بءصم ا هللأ دك 52- لاق 035 نوءءتسف نيرو

 أصيصب نه 0 نأ لف لا رم هد أ تنال حار أ صريصن 8 7

 ءاسدلا م اق 6 | عدق نصح ١ ل 1 ميكنا أما لاقت هب اع دق فتضقشاز ةعح نأ تغليف تاسالا رك د

 عر 0 0 ريب زأا َّك 1 مكنودف 9 ل عبار  يتخا 0 5 ترص 02 تالا نوحم مققشو |

 ءارعشلا هبدخآ قو صن دل ع.حبطصأ دق سعصم نب هللا دنع نأ كلذ دمي رفمح ايا غاب مت * لاق مولا |

 اسس
 2 1 كيما عر لثك © 5 ثرر رهلدإ 8

 تءئاواراصن الاوخا ديز # ه_دحازما جل ينغأ م

 بكولاوكال» الا هب تف *- سسااج كلا٠ ىلا تيد

 * اورغ مأ ملاع ار * يرولا هلاو ىلا الف

 لاَقف تسال ةناةريغ 0 0 ملا نع يطسولاىر يفقاط* جزه ىراصنالا ديزا ءانغلا

 يبودحينا يف 0 يذلا ن 35 لاقلت ههأ ياتو 21 فيك نولاريالم اعلا رفعج وأ

 عا راحوا ل صيصب ءانأ نه يع.س يف نفل رف رشا نع را ةلالا ع ظ

 هيودل اهسؤر لبالا تعضو يدح اذإ ناكر ةمدا ط7 و 15 يداحلا اناللف اعدف لاقىلةعلا

 يندئواسم لاق وأ انالث بالا شطمت لاق هادح نسح نه غاب ام روصنملا هلأف ادانقلا تداشاو
 ا رعشلا اذه هظفشل ءاملابرقت الو يود اهلك عدت ودحأ مث ءاملا ن

 هلاروو هل ناو, نم محازا * احشاكي معن ناكناوينا

 2 يف اح ز>زنم * اتاوكوا

 هادا مون ىلع قي 0 هنوصأو »رس يوأ«نوكأو

 هلاب> ءارو اذام علطا مل.* ةفيرطب ةبيغ نم يلا اذإو

 هئابوخ ىلا انت ترق * هلامثداوحلا تفيحاذإو

 هئانرق نى ءتنك كللمصتاذاو # هن رفو هانغ يف رشي رئاذإو

 هئاسس ىلع هل تدعق ايمص #* كنس لك راو :ادغاذإو

 تبدالاَل خاب هشأو ةءوررملا لعب نتجا:للاو اذه لاقف تانالا اتبع .ىداحلأ باد للا ناك
 تودح نينمؤملا ريمااي لاقف اهرد هطعا عيبراي لاق حبصا اماف هليل هب ادخل لاق صب ءانغ نه

 ملام تركذ هلل انا لاف مهردب تنا ىل ماتو مهرد فا نيرمشع ىلرصاف كلما دبع نب ماشي



 ةمطرلا

 ددشا عيب را هق> ريغ يف هقشاو هلح ريغ نم هللا لام ذخا املاظ الحر تفدوو هرك ذن نا 0

 نوبدلادهب تيضقو نو:ساهذه تضمدقني:ءؤملا ريهأ اي لاقو يداحلا ىف لاملا درب قَحهب كردي ْ

 "ولا هةصاخو هلهأ لزب 0 يش هنم يدنع يق! م ةثالطاب كف 5 يذلاو الو تاقينلا 5-6 7

 نب ليعيسا ( يلريخا ) اًئيش هلم 0 الو اعدءارو ايهاذ هبو دحي نا هيلع طرشو هنع تفك :

 دنع مول  تاذ عمتحا لاق ينيدملا دياز نإ مساقلا ىثدح لاق ةيشث نب رمع انثدح لاق ىعبشلا نو

 ةئدملا لها نم فارشا ىف ىرفعملا يسيع نب د# و بعص٠ نب هللا دنع سيف نبا ةيراح صيصنأ

 اهالوماط لاقف اهرد هنم مكل ذخا اناصيصب تلاقف هلو رداو:ابحاص ينيدملا ديز.اوركاذتف

 00 اف 13 اه ىدو تون كلارتشا ملناو رازدنفلا ةباع ةقنحم كل م ملنأ تاعف نأ ةرح تنأأ

 تنا لا: ةريغلا يع عفراو هن يحب تلاقف ا : مو بت مل هندب هيف كلرحما ق.قعلاب ل كي

 ةندملادحسم يف ةادغلا تيلصف بعصم نب 00 ء لاقف كلذ 3 هتنعال كءاحرب عفر ول 0

 نك نإ نال ءارعا كاقق ننفت نبا 0 را ناجح اعأ ودا ا تاعي انآ ذاق“

 مصعلا تياص اذإ مويلا هل تاقف لعشب اك ةنس ذنم اهنيرب نا هلأ ا منإو اهيف لك طعام ها

 يجناوح يف هال رصعلا ةالص ' يجن ىتح انهه نم تحرب نا قلاط هئارخأ لاق انه ينفاوف

 5 اسنو اوبرشو اولكأف 4 مهنيا هدب تو هيف هيد وف ددعسملا تاخدو رصعلا تناك تح

 اانا كغ نا ىمشت كس ىف نا انآ تااقف دب زم ىلع صيصن تانقاف اوموانكو موقلا

 5 رف انم اوبر تيل لامثجا اوئحدقا

 0 اا اق ءامتتكم ع م هتننف لاق ظوفحلا حوالايفام نيءاعت يف وكت مذاق اا هح وز لاتث ا

 هي كلدس قلك ْ

 ور ا جب ا ب د

 تع اوتادر ِي 06 ىناح ىلإ نساحتف را 6 ل مو نأ نتن

 نيساف رمسلا 0 تك هب تأ 10 ا تاق

 ىرصب ىلع وتل امو ككاو د دع اهات اقف ىلو> ن هرم ا ْ

 م "1 درا يابو ادعو الا ٍبدكتامو ماح رالا يفام نيماعآ يوكن مل نإ َق ةأاط هنأ سع' لَقق :١

 ا ره كدغاو نتا قخ د ينابقت نأ يمشت ا 0 تلاق من

 لدلا مح امذاعا ل نللا ترضي [انا
 لطلاو هايقسم ح_يصادقنابلان 0

 تأ 2 نأ تلاق م هتنغو اهلب اقف ةلس ص ةدن تنال اقف ه 00 ىلع جزره وهو هعئاص ركذب 5

 ىرششناهرد قحسا انأ يأ مهرذدب اناحر نورثدي الو تان 0 ريو كنوعدب 3 وهن 0 ظ

 ناك يذلا يجولا تع هللاو و علع' |ةودخا ا قا اظحا از يأ هأن رحاو حاصو بنوق انا هب ٍ

 مهكاحم موقلا دواعو ا اا دع 30 جرخ من هياع دفنت ما احنا اوءاعو ام موقلا طيطعو كيلا يجوب |

 ثانَر ا كللاد.ع نب دمحم نإ 0 لاقؤ ) هزم كد>ذطلاوا عمد ره ثدب ل> هيف مواغش رثك !ناكف

 ص.صبيف هاوزلا يذنبا وهو دئاوزلا يبان .ال ةحاطن رن نع يندعن لاق 5-1 0 ريب زاا يقدكنا

 لذافلا تناذ تادن نافع ةنادزةريعلا اصدق
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 اسم ا نط ح < حما

 م

 لاما ن ب يف * دكه اه مولا كناحبس

 كالا اهدي يف تنواعو # دهشم ُّق 00 نم اذإ

 لال مقدم !نازواقدح #١ ىفلا# حملا اا تا

 اهالوم ودم هم ا 0 ربو لاق نومه ) لاق ( 1

 س٠اه> ند 1 00-0 د 3 0 3

 ١) لاق 00 ا ريب زا 0 0 0 تس 2 (ينريخا 0 0

 لك و تعنص نع هدهىنلغش دقل هلقيدصل لاقف هيلع كلذ لاطو اه ماهف سدش نبا ةيراح صيصن أ

 اطلاق امطتنغ املف اهامنأف حمرتساف كلذب اهفشاك ا ينج اب كهداق: واس نسم تدحو دقو يلمعأ

 نتا ىسع نب دلما

 مالسلا رايد يف كلع ا« كنوسول م

 0 نم ران | ىلع #١ اونافا 0 اهاهأ 0

 ًااقشع اهلو افلك ا دادزاو اجت
 نيزغت لاق مث ةعاس قرطأف

5 

 0 ىلا 5 نإو 2 تع 5 ى* ةءابعضخأو

 هلع نعل ينغأو من تلا |

 0 0 مكلزتو « هلثع للا را

 |هربغ وءاكذو ضار 5 6 ءانغ ةعبرالا تاسالا هذه يفونيتنب يف الصاوتو نيّسب يف اعطاقتف لاق

 0-0- 00-0 ا يفد 9 ليقلا نما تل 0 2 ا َن

 22 سفن نب ىحي 0 2-5 را ا تدصم نع يندملا ل :

 ١
 فورذم عمدلاو يربع نيعلاو « فوقوم كياع سيح ىلق

 فيوواستاا اهءاحرأ فش دق # امصغب ةرمسمح يف سفللاو

 # فوصوا ىوملاب ينناذ * اتفدصو دقن سحلابت نك نإ

 ورعم كيد ىل نكي ل نإ + ايكوم تومأ 3 ع

 ع ارءانف دوا م 2 منإ مررنا هلل 0 ال لاقو رعو تالا ولأ برطف -

 مان رقلا رم لضفا ادع قركت نا !و>رالينإتنأ هللاوى ناب اه لوقو ىكيو مطار لعجو اهسأر

 ني يفلح ن دنع ( ين ردو نوتماللا ورب فاي ءان غار جيب لك 0 50 ا
 تح رلا سفن نبا: سل ىف اموي تن 0 ينل دمحم نب نامع نع ى“ نتا انساك لاف نادر

 يثمو هلعأ س ماي نأ ىسلقف اهم اميل ماقف ة ه> اح ان هايف | محي ىف موقلا يف ناكو صيصن هتيراح | ل

 لوألا لاق م هللاو نأ لاقو أمسراف كالذل تد.سأ نالفاي لاق أ.فاح |
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 هلواحا 0 لك نع ىناغشتو ني يدب يف 'يذلا نع يفيساب ك.>و

 تلاقف هتباحأف
 هلواز“ كارأ بح نم 0 يناأو ينم كما لدم يلو
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 امااطإإ ع نم اب 0-5 # 1 كا اق قاتشب

 تم ماو دإ تاءاآو كلم نماك ل لا

 5 مانو سانلا عع ءاذا - 1 يتلا

 0 اع يبدع ما 0

 سنوبةباور نءنكل هيف :و ماا يرجو ف ل لمر حرس نبال ءانغاو حالا نبةحيحال رعشلا

 ديك نلا لاق هلجأ نم يذلا كيدلاو هريخو ةسنو )١( حالها نب ةحبحأ ركذ يطع

 كلام نب فوع نب ور نب فوع نب ةفاك نب ابجحح نب شي رملا نب حالملا نب ةحيحأ وه
 ان نرلا يتاح لاق ءالعلا ٍ ديلا ير | )اي رعابأ ةديحا وك و سوآلا نيا

 ةحابملا ىلا قالا دع ق دلولا كل لاق رمل دعت هللا ددع نب نمرلا دبع ينثدح لاق |[

 مكيحاص اههف لاق ىنلا و هزاا نإ أ صوحأي صوحالل لاق ىلم املف ةرصقلا دجسم يقاف
 لاملاوذ ناوخحالا ىلع مركلانا ات أ ءاروزاا ىلع مقأ ينإ

 لايقاب ىعسي بقع اراك يف * امناوج يف راك ثالث اف

 اع الو معالو مع نبأ نم * بثنوذكررغبالوتموأ نكح

 هل ا لاق ه د 1 ف كلام تاجا ودلال تم يع لاك كو ف ىلا بقعلا ريب زلا لاق

 08 ور أنا دلولا لاقف 'ايلع لاح اذه كرقدال تلوطوا كلت يهاه لاقو اهلا صوحالا

 اذه يفو ورع يأ :ك نا لع يق للا دي.اولا ةياثعا دكموي سانلا بدق اهم اينغ هأرب

 وهو ءانغ رسشلا

 تس وعرض
 لكالاو تالف ع نا ع + بشن وذ كررغيالو تموأن لا

 ىلاوال قْاو ممريشع ن 2 ميلا لح نع مام نوولب

 : ةناب نب ورمعو ىناشهلا ةياور نم يطسولاب المر ىلذهلا هانغ
 000 دج نإ رك ذ نتاكلا دع ندا ناذ رمقلا اذه ةحج] لوق يف © بلا امأو )
 اضيأ يلأ هب ينادحو ماشه لاق يماطقلا نب قرشلا نع دهم نب ماشه اضيأ هثدحو هثدح يلكلا

 حالطاوؤلا ةزازحو ظيفلا وهو ةحيبحالا رغصم نيتاهملا نيءاطلابو ةزءطا مضب ةعسحاو 0)

 بدالا ةناز> نم ها فا را ليسلا ةغالا يف وهو ةلءهم ءاح هرخآو ماللا فيفخو ملا مغب

 011100110101010" ز|زا'|'ز| ]| ] | ] ]1000/6



 (أ1ةه)

 دخلا نع را دع ا يرق نم لجد قدح لا

 || ند را رس ل ع || مدق يهمو ه4إ ا 0 0 هاب د ماب 1 لم اقل : ادا 95

 امدار ل 8 هنبا 00 وهو هغاف ةنيدمأب ةليغ هبا لق رهدلا كرف قارعلا مق قد مآشلا

 دوع مأ اهدام كنون دمر نإ دورت كاوا م هامل أذار

 دوم 00 طرت ان ةعاب صمعأ ( داق رنأ عنم

 دور ,حاهءاشا ناك ابر * اهقلت منا كيدس ىتتسنال

 نر ةيرذلاىو و-و اهاهأ 0 ةسأو اما مطقو امارذ ىلع عمج وهو هئدملا لخد يت> لقا 3

 لها فا 3 ىلا ا < كالا رم 5 مويلا ىلا اهل لاه قل ركل يف ا م ر 2 0 حع سل

 در و ا: دز هللا لصرا نمف نكن. ضل

 نبةحرحا ودايزالا ومس اوناكو ديزاد معقد زه.ع ناو دير ن ةما دز هع نباوفوعنإ

 ؟ اعدام هللاو ةحي ١ لاه برت لها ىلع انكلعل انبأا لسرا اا دا زال لاق هلوسر ءاحام 9 حالخلا

 نملان ماع أن ةدعب ا عمنال ااه ناكو الث. ترهذف هلءح 5 2 لن - يلخ - تءالاقو ري

 : ةدحأ جرذ و هب هنلا 6 لوشاك ن 6 اا دينا 9 نظل نك هباوصة ريك اريل اهملعي

 ندي م , ىلع 0 تأ قع 2 0 هلا هف لء.حو ءا ألا ب بارع ءاخو هل ةنرق ف ع

 عت لجو اع ب لطي دكا هلاو» نع هلابلو 4ود ثدحمو م همرز ىلع 4وم ه-اجأو هل

 0 ناعتن ةخيحأ له 5 ١ كلذي ديار هسرزأا هده ىلع كالذ لك لوش 0 يذ نع 5-6 5 1

 غم هنغأ نأ ةئقلا 56 اناس ضرقو رعى رع هءايذ لخدق هدنع 0 جر هلو ديارب ا

 لاَقؤ ذكملم يعض هّتذق و 0 - هيلع عب لمحو

 املاطنإ ن نك اي 1 #2 ول كيل كا اق قاتشا

 1 هيف سيل امن ايف دازو تالا

 امبراشو ةوهق ىنكيتو * اهرهزتمو ةئيق ينكنتل

 0 ا ْق باغور » تاعر اذا ةقان نكبو

 اهقاوع 0 سا || م 5 #27 تثتءمح اذا ة ةهمصع يكب

 كيلع يدف يلحأ ىلإ بهاذ ىنإ اط لاقس را ما املفدتليل ةماعو هموب كلذب هينغت ةئيقلالزت ٍ

 يناس أو هله أ ىلا ع جردق ىف وف ىلوظتوي نآالإ أ اذافملان وهدل يل وةف كالملا لوسرءاح اذاقع انا

 نصحتف قلطن | مثعدوأ ة ةنه ردغأ ةح. ١> كل لوش, هل ىلوقف هيلا كب 1 مزن ةلاسرب كلملا ىلا

 1 1ع كالت رافثن 4 ةرافق ىلع مه ف دايز ىلا ل 0 4 ٍّس - 1 | هءطايف 1

 لوش كلذ 010 م ايبلع اوددرو اوفرصلاف دقاروهتلاقف ةئ.قلا ميلا توعَر ط هلتقيل ياللا

 كلملاىلا ينلسرأو هلهأ ىلا عع حردق هناف تلاق كاع ن ناجدت وأ كتر ارا
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 اا ردا كل لوط تاقو هر جاف ةنع اطان ةياع تاحتد املق كلا ىلا اهب اويهذف ةلاسرم
 د دودج و هيلط 2 0 هلي> ند ةينعلا هل د رد الث هده 3 6 1 هذي عدل

 تضم اماف رحتلاب ليالاب مملا يربو 1 و لبذلاب مههريو وام 5 انالمث هورصاخ همطايف

 اوقرحنأ مهىحأو كتف لولب انفيضي و راها اناا, ىلبحر يللا ان 0 و وللا
 ءاطآلا يف 0 صو عببلا نيبو اهدوهيو اه>رزخو اهسو ايدل 0 ترطا كفو 0

 ناك يذلا مهمطأ 2 كو* ءودحأم 2 راد: || نب ىدع يا ءاح 6 3 ” باعصأ ن ٠ لحجر جريد“

 ىدع يفا نه ل>ر هيلا علط طاف هدحم ام.ءاقذع ىقرف مهتادحا ْن' ةقيدح لخدف 0000 2 فىتحس:ويضزؤب يت ٠5 ضو لي ني ظ في و

 ين> لحت# هبرمضق هيلا لزيف 0 7 اس نأ رد 7 ا هل لاقي مطالا ند راجبلا نإ

 عب ٠ يأ كلذ يبتسا (.لف "اثم انايرأف ا نا نوعالا اها ان ا 0 ا دار 7 ف هاقلأ مل هلق

 يف وخأ ةحلطنإ ور<+ مه رو راحالا و م ,اتاقفهلي> نمتدي رح راحتنا ينب ىلا در>واةن> هداز

 ىىذلا مهمطأ يف نو:ص>:م مهوىدع يب 0 لورا الت 7-0 ءاحو راحتنا نب كلام نإ ةيواعم

 ل.مومطأ ىلع ناكف مطالا راد> يف عقدت مها تادهدعف 0 الاب يدع يف م اوهأر# مهدحسم ةليق

 مالسالاب لو: رع د ءاح تح هيف ليثلا انا لزن 0 طال كالد ىو" لصلا ني اردشلا
 : : 070 ا ] 2 ز

00# 
 لخ ل1" كلم تف اهفامنأ نم ملم او م لد) جرزألانب هر ؛ ىلا هدون> ضعل ءادنو

2 
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 اولد دح أى 4ع صام 1 باري عا يف -- دق لود عمن اكف عبتلا اسر :مهاوع كنحو نامدح

 0 ةيرذلا ىو ةاتاقملا لتقو ةئدملا ب 2 ديري ا ي- 0 دد>و يحد ينبأ

 1 حك دوتاناوةظوفحاولاف قَد دل اود 0 ا كلما 1 .ًالاقث م 0 تاب نا كا

 0 0 دار أ ىدلا َن ع 0 1 0 4. >ٍء 3 اه م 5 5 رك 0 5

 ع اولذديت> م ا نع كو 5 دا 0 عم فرصن اوهاندح م نيرريا قدصو

 ةحاط 5 ور# ع 0 ل 206 رادالا ا كلام كس 0 لاق ةئدملاو دنح لذدو

 هلو دال ند نمت مل 8 هك د يلا 0

 ا كال كل د انو فايدلا» وام دج

 هربع ىلا ينآ اهلتم « ةبنامي .برخ 0
 : هيهزلا عب هود كا 2 وأ نادم ىلئ اس

 :هرفذ 0 3 #2 ل اويل هيف قاف

 هرجلا مآ. فوع 1 موا ن : م اولاق م

 عت نو الاحد مذ بكل نأ 5-0 0 0

 هرثنلا ةييصلك اهدنم 1 ةفام : مهقلتف نب 23

 دعب قررو رطم أمف يتلا ةباحعسلا ة.يصلا

 هزاع هلو حنماف م © ال ةحاط 8 ور#4 ماسيف
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 - هردق دحم الار مععدب * نموكواملا يعاس ديس

 7 دوهلانم لجر كالذ يف لاقو
 هعاصملاوفيواسالا لع * اهفيلاك# نم ىنفلكت

 هءمظفملا تركوا دون #* كلام رش اح الخ

 خيم مت 39 نيذلا دايزالا يري ع لاقو

 ظ يلو: دما ضاع # يلا يمقن تفطاي الأ
 ىناخماربالا ن نويمح للا < وفلخو ليبسلادصقأو ذم

 1 كيد ناك نا سما نونوصب © ىهار الرخا عدم

 ؤ 1وتعا ان مث مهوطلاخو مهوميابق كس اوطاخلا ةندللا لها ف عسبن 2 املف 3

 | ديز تذب ةهكف اهل لاقي قادز ين ن» ةأمعا هيلع تاذدف اهتام ن ه ةئطن مشو اهرفح يتلا رسب

 ' تذحأف تقلطناف 1 1 و اهلااكشف اهموقىف فرش و ذاج تاذ تناكو قيرز نإ عام خي هن ل

 ظ همام تاكل اذه نمىنب ديز لاقو همم ّ هبرمشف ةمورءام ن . هلتقدأ يح نيرامحو ارق

 ظ 0 رفعلا نم 0 انم» سبل هنا ةبكفاي اذ لاقف اهاعد هليحر ناح املف ةمور موب لك يف هيلا

 ' مهعاتم ومهداوز أ نم 39 ام تاقن عبت جرخ املف انعاتمواندا تأ « انك رام كل نكلو ءاضيبلاو

 ظ هعمو نعلا ديرب عت جرخو لاق مالشالا ءا> يتح الام قيرز ينب رثك أ ةهكف لزت مل هنا لاقيف

 ظ نمو ءاق ت.مسق ضرالا ءادق هذه هلزنم نم صخش نيح لاقف ةئيدملا نع هانم ناذللا نا اريج ا

 قليلا ينست تناكو ةصرعلاب نمو اهبفرادوهو فرجللا ضف ضرالاف رح اذه ل 2١
 ' جرخ مث قيقعلا ىمسف ضرالا قيقع اذه لاقف قيقعلا يف ردحتا مث ضرالا ةسرع هذه لاقف
 .اهنم ىكتشاف ةقلع هقلح يف تادف ةيرش هنم برشف محارب هل لاقي ءام ريدغ ىلع لزن يتح ريسن

 0 ةرتنكس وأ
 غبز ' ةاحلا ةقاس تداك * 1 محارب ىلع تبرش هقأو

 أ لام تدب ىلعكل دن والعج انل لعحا هل اولاةف(١)شيرق نه رغن هءاح نادمحي ناك اذا يتحيضغم مث

 ىلع مهل لعجحف فرش الو ةعنم هلهال تسبل بهذلاو دج ريزااو توقايلاو واؤالا ن٠ زونك هيف

 أ هلذح ًافمومم هج وتفهك اله كذب اوداراو ةكك برملا هجم يذلا تدبلا وه هل اولاَقف اسس ل
 نأ تيللا اذه يف هلع تنحا انا اذ_ه الاقف امطأف نيرط[ اعدق تسلا سة

 | موقلا دار أ امنإو هللا تامرح كهتنا نم باصأ ام كين نأ رذيح ان هلا لصت نآو كم 0

 كسأر قاحاو هلأ بمط لدب 0 فل كلهأ الإ مش طقدحأ همر هنال كك الهدي كوسها نذل

 2 وح ريسسسلا جر من * مباجرأو 0 عطقف نييلذطاب نع هيلع عجأ ناك يذلا كرتف هدنع

 عو مايه ( لاق ) نمسح تاكو هسار قاحو تيبلاب فاطو حطبالا نم بعشلاب لزنف 3

 يم 6 نييلذوااب سمأف هلوو هيلع لديو نييلذهلا ند باوصلاو 01( 1

 تع كلا ب نافذا مل
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 لوحسسسو

١ 
  0نع ع اص نع ء يأ ىن ىنتثدحو ماثهلاق هي هنآ" نع دمحم نب رةع> ن ِ ء ىلحلا ديزي نبا ري رخل 1

 ا دقو حبصأف احيوص تاب نلا ىلا: ب رعلا هو>و فرصو تيبلا م دره كرب 2 , .ليقأ ال لاق سابع

 ا يس ل

 ١ امش ددحاام يلب تب دّقل هللاو لاهو ني.حتملاو نأ مكاو ةردحسلا ىلا ثعبف هب دز ىلع هأئيع لا

 ْ نه را دن كو اريصب دم راق لءفف ري كيش ثندح اولاَقف 30 ىلا ترص دقو

 | د نم نسحا 1 هل ليقف مانملا ُق يناف س]ا.ع نا ةياور يفو هيبأ نع 5 طر رعود ةباور

 ا ماق اف لاق ضءبسب.اهضعب لصوت تناك امال لئاصولا تيوس بصقلا دورب ىهو لاق لئاصولا هادكف

 مل ريغ فلا موي لك يف ركيو ماعطلا عطب مايأ ةئس كك
 : لوش وهو نعلا ىلا راس

 ودل طازج تاناوراف « الا ةس تعشنلاب ان ريو

 ادوريو 5 ءاللم 4 * الاءرح يذلا ت ديلان وسكو ا

 اةتيلفا ب هل اكو © اتش روشلا نماهب انثاو

 ادوقعملا انءاول انعقر دو # الايه بس مْوأ هدم انبا م :

 . ق>-١ نب دامح ينربذا لاقديز نب دم ( ينربخا ) ني ربحلا كئيذب نعلا لهاو عبن 0-0 لاق

 ْش ' ىيب نم الحر نانمخ را دنع نيبوبا ينرب>ا لاق ق>-اى ان :.ع ي راد | وأ ىن ن' هك.> لاق هيبا :

 هل دعقفاهلا فال ناكو نوعن ملاس ىف 0 5 اع 0 .'ور< 0 هل لش راحنلا 0

 أ كلذ غلباماف هودقنتساف لفاوقلا هكروف اوداك واه وأتت قح هوبرضفدصر ؟ ايححد- ىنب نم طهر

 إ

 ' اوهتلففوعن ور# ىذا حالا نب 4 ةدءحاجرخو راح: :ااوذ هعم ج رخو جدخ ودر# نإ مداع ا

 هيل اكل جاوا ابا 526 ناكو حالا نب ةححا ذئوي مصاع اخ لدن ادد د الات اولةتقاف ةباحرلاب

 7 هح زو ةراذ بان دنع مداع هكرداف توودلا 51 قع ىد ةححا بلطو أوم رع نيح هءاككأ ْق

 أ باط امصاع نإ مثامايا تكف هباعصا ومداع عجرو بابلا يف حرلا عقوو بانلا ةحبحا لفقو عرلاب

 ' يهو ةباغلاو ناي>ءذلا نع ىوز دق امصاع نإ هل ليقو ةحيحا كلذ غابف هرادىف هلتقيا اليل ةحيحا

 داع الاعينصالخر ناكو نسوا نهةموق ديس كاذ دإ ةحعم 3 ناكودل هل مطا نايحضطلاو ةححال و

 0 اهلك ارنعب ن نوعساو عست هل ناكو م 07 طرح داك يت 2 0 ا رآا 3 عسلي هيلع اديدعش

 ا هموق يف مطا نامطا هل نكو هيف علطي 31 هك رق مول َّس لي ن , راودأ فرولاب هل ناكو ام اع

 ا نايحضلا همطاو يما : 2 اب 50 ع ل و ناح هيف نطمح يذلا وهو لظتسملا ه4 لاقي

 لمح َ ةنضفلا لدم ءاضرس ةرب هيلع ياو دوس ةراحح هانم هب اهلا اهل لاشي يفلا هضرا 2 ةءصعلاب

 يقااممعوصحو موهعنمو مه لع يش ماط الا 6-5 هو وا مول 5 ريس نك ى ارلا اهاري اهاثم اماع

 انصح انصح تدذب دّقأ لاق مث هل مالغو وه فرشا هأن ا هنا نو#زيو 5 ند اف نوزر<#

 لاَقف امي عقول عزت 0 رعد 2 وه تف ع دقلو مرا. دول نه لحر همم ينبام

 هعفدهف ع دق هلالي املف او هلافرصو اذه وه لاق ينباي هي واق ا هف عا انا همالغ

 لاق هاني الو 0-2 رحطا كلذ فرعي نا ةدار ١ هلق اعاو تاق هسأر ىلع عقوف مطالا سار ند

 الام نم ةيصعب هل # اا للا دعلا تدل

 ا سو ل لالا نيف وجر رف(,
0007-1 



 (ااو)
 قلل سرس لس يلا

 ايداعالا. .حروأ يك رىثخا »# ايضاوتلا عبشر مم 0

 نم هع 1 نم لع هنودحبت ٠ هل اهلك كرا 3 - ناجحا هنصح ءاذحم ساج يا اذا ة هدب ١> ناكو ظ

 دوا هلتقيا كلذدسا<ىف.ديرب ور < 5 مداع لقافة رغدتم تيد ودعذيم ا ماردح فال ١

 لذخدف ماقف رذ>- تنكسدق ةحيد | اهأ راملف تفق وف رّعلا اهل ىتااهنمان د نيح بالكلا هت2املفا رك هعمد>ا |

 7 وقف 0 راحل 5 أملف باباي موتسلا 5 رك صرخ : مهل مصاع هامرو 5 ْ

 ع نأ داراف رادعتاا ينل 0 ةدحأ نأ 2 ذم وق كك 06 مهز# 8 ور<# نإ مداع عار ؤ

 ةحبج |دعل ماع 1 فااخ ماه ب املاح عما يحوةتحي < ا نبور# ا هلرر ادعالا 3 يدع يفإ 1 .خ

 نمعرف# ع ائيشلجر نه ته 1 اهدي اهرمأو الإ لاجرلا حك 2 0 جا يما تاكا

 ءاسن يدحا شادخ نب ديبل نإ ديز نب ور< تنب يماس ةحيحا دنع تناكو كالذل هموق هدعاوف

 عجأ ال ةج حن نأ انم خيش ينادح لاق اهطهر د وهو نما دنع نب د نأ ا

 هنصح ٍيفةحيحأ عموهو مطقلا دو دئموي وهو ةحرحا أ نب ورم اهنبا اهعمواههوق ىلع ةراغلإب

 يأ كو هلء< ضو يم تافةنكر يدلا 00 اا ينبح طر هتطل رق اها ىلإ تدع

 يدلا نع طيخا ت عكا ل الا هذ اذا : ين> هلام يردأام 0 , الام كحنو لوش أيهاس .اهعم

 نك تلاه ةلاواذه ب لاقت ءانار و تلاق يبدلا اده املف هركذ سار تطبراهن ورك ذومات

 تلاقذإقا الا ليللا نم ماذإ يح نسأب كلب نسي لوقيواهسار اهل بصي تافدلشلا د
 دتشدلو هسار لقثل كالذ هب تلعف اءإو هدحأ ت --- ءابهذ دق ةحلاص يف دحأ يناف م ّ هل

 صناع مصخصتا يي ياس

 تقلطن اوهئمت ادن 3 * نصا س ارب هت -ةءوأو اديدش الي> تذخاو تماقمان ام تي هموت ٠

 0 .> أ لم دار حاو اودعاوموقلارذخ كلذن ةةموقو 0 ايذلاب ممربخأو معر .لياق م“ وقيل

 هنعاوجما 0 دعب أ ع م لاق ريك مه نكي مف ا كَ دق ردح 0 موقلا دوف هموق

 تدار اماتكلل َى - ىنعدح اسلم لل ردح ىلع موقلاىأر 5 و حج ا نيح دع طل أه دف دقو

 ىملس هب ا 0 ةحيحأ كلذ ُُق لف نصحخلا 5 ندم املدتل ةيلدتملا أمموق 52

 لبولا ىارلاكي بهذبالو * لوهملا لجرلا اهيا ميفت
 لبق هل محلا نإو * فينخ هلم لهجلا ناف

 لوقا يما انك نهر تءايقا تعا ت1 5

 ماا

 لوقعلا .ةعفن زال" نأ ول د .ةلسا نان دجلا تددع دقو
 هب مَع امثو اف لاقو

 ةالملا 8 اما ةملر * يسهاف داعس نم عبرلا قاخأ

 ةاهملاكى د 090 دإ حدس نب ما 0 رضاح دعب ىلا

 ىنتدح لاقدير د نب نسل نإ 2 ريخأ ( اع 5 نيتيلا نبذه يف 3 كاش ةليوط ةدارصق ضو



 0 ا

 7 2 لق ا ثم زهحتيل ةنيدملا ىلإ جرخو 20 ينب نيبو هثيب رشلا عقو ا ة ا ا ل يري تا مراسلاا

 اهلثم عرد برس سبل اعرد كدنع ناتئثن ورم ابا اب ةحي>ال سق لاقف ةعذج نب ريهز رفع>

 .الولوهنع لذ الو حالسلا عنب ىلهه سيل سيعينب اخا اي لاقف يل اهف وا اهنعبف الضف تناك ناف

 بوبا ايا اياهزتبا نكلو ىلبخ قباوس ىلع كليو كل اميهول ماع ىنب ىلإ مثلّسا نا هرك ا ينا

 كفك لا صاع يف : يلإ كم السا نم هر اش سدق هل لاقف الثما ا لاغو م عسي ءلا ناف

 لوقي ىذل' رفعح نب دلاخو كلذ هر هر

 ععسأ يح ا/' توصن داق # برت, 3 ف نعل 0 ام اذإ

 عولم ريغ نيا رت تسبب # هزاح 4 كا ورع انآ تار

 عسبشي نطبلا عّئاج ن «هاننعو كل ل اح يدار د نمو

 عبرألا كلاصخ نم رذش مر 558 #* ةعدق حالاحال تناك لاك

 يدنعتب هل لاقو ع ا صف همواسف هدواع مث مت هنع اهلفمول نم كلذ دعب كياع امو سيق لاقف

 عسا نس ةوضحاو نخل برش اهلف هدنع تابف

 عوردلاب مواسي ىلث» ا ا يرد نيستال ئنقايالا

 7 ويب اع تيلي ء يرح نالاةح الولف
 ' عيلت نششاءد>لطالاقة ول * فرطوارشع اهلثع تب ل

 عويبلا ريغ ركني سيلف * ايف تديح[ ام مس نكلو

 ميدل قباوسلا بخل ' الو * ضب اخأ عوردلا هب ةه اق ْ

 نعني دحأ يأ ينادح لاق 6 لغو ىحي ( انربخأ ) هتمواسم ن ع كلذ دع كسماف لق

 قا نحل يندوملا مها 0 قحسا نع ىدسالا رفع وبا ينثدح لاق بيبش نب ةيفاع نع ظ

 اذاف هداف امو عقد رلا نب لضفلا يناعد لاق قدسا نع ةيش نب رمح نع ةزاحا ىديشلا سنوي نبأ |

 دايعم تذب ةحلأ نبا اذهلاق ال تاق اذهفرءئا ىل لاقف ةئيطاو هحولا نسح يزاحح خيش 2

 يانغ مث نود نوتس لاق كدج ءانغ ؟زاحلا لها اخأ اي. تلقف هدج ءانغ نم تيحأ امع هلف
 ' اهئارت امتاز ذا تابللاو ةكيلم نم ديلا نسحا ام

 لضفلا ىلع صالا برطاو هءاع يتردق ىلع الاكتا هنم 2 مو ضرالا يف ءانغ 5-5 هانغف لاق

 زااجمو نينغملا ععاشم هنع كاجو رمل دشنا تيقيف ةئيدملا ىلإ خيشلا لمطشو بيعتلا ىلإ راصو

 و 28 هفلا ف !يرخ يفاتنكو ةرصبلا تءدق يتح هفرعإ ًادحا دجا الف تاينغملا

 ٍ ةماحط تاقذ يرامح ماحلب انذخاف اتماق دق نيتايدن نين ا اذإ امو لخادل ىناف يلزتم ىلإ ةادغلاب

 || دقف هب كفغشو كلم نم ديلا نسحا امل مؤيلا كقذع فيك اهادحا تلاقف هريخيف ديز وبا لاق

 ' ]| اذخبرطلا كفختسا دقو لضفلا ساحم يف كتر تنكدقو دحأ لك نم هناطت تنك كنا ينخاب
 . || ارح يلق يف هابإ كاركذب تبغا دقاو هلاقشعتنكام هللاو دشا اطتاقف لاق تقفص يتح توصلا
 1 فاو تنفر ما تاق هايأ كل. :خأ نفقا تلاق هيعوسإ 1 0 اهلك دادغتسب هتءاطدقلو
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 هدر كادفَا يا كاد ا اهدي تلبيقفامملا تازيف ضفاخا توصان ادق ةدعمس ا

 نم س سفنا هللاو تنا ت تلاقف ليال ىلإ مو يعلو كننغا ت تادف اذام عض تلاقف يلزنم ىلإ يم

 كادفهللا ينامجو يماو تنا ينأ كافل حنا ىخ كدنغا ىنكلو ضرع وه اعإو كاذ لعش نأ

 .يجاطلا ءافرلا حورفأمف لوشإ ينل يورقلا نارمم 5 دع ةيراح هيهو انا تااّقف ا ند

 5 ٠

 كيةساوينيةتف سولجلا الإ .* هب رسا ايش ىل قسم بهواي
 كيف نم كسملاباضر هيف ناك * احدقىل كنم قيرب نيحزمو

 كيواسملا فارطا ةداهش الإ * ربتخم ريغ اير شانلا بيطا
 كيرلا ة هضرب ا ماعم الو شا * داعب يفةروزاسرزدق

 كيواسمن ءانرصا ساو 2 هب رع يش ىوسكنم تان ام

 كولءع يرز 201 لك 2 015 تلقف كلع و تكلمت اق

 0 01 ل 8-3 نم ديد

 بهذ ىلع واول نم كدعطت ئ ةيفاص ءأ رفد امتطاعف

 : هلوق اهمنح نمو لش نمت

 و

 تيس مس

 املا لحرلاكل يبصت * دق ساكلا دعب ساكلا

 امتثاادح ولا طسدو يقيمإلا بدنلا برشو

 : أمعزنص ند هيف تزرب امو لاق :

 1 «٠

 اردت الوافقرقال سمسا .عامشك. ةيركس اهتاه 7

 اسياطا سياحلا#, ىحيام # .ايلع ىلولا علي ابر يف ظ
 اسوفتلا در حايرلا هّتكرح# ام اذا مسن اهزاوناف

8 2 

 تسر وص

 دبالاو يهدلالاوط مقمعدص .» يدك يف ءاقرزلا ةمالسا يسا

 دمكلاو ءاقسالا نم عودصلا كلت نإ ا اهح نم تلال صوبالا

 تانسحلا تانيقلا يدحا تناكو نيماز نب ةيراح هذه ءاقرزلا ةءالسو رصنبلاب لوالا ليقثلا |
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 نإ دمححأ نع هتدح هنا ىنيدملا بوبأ وبأ رك ذ تايزلا كلا .دبع نب دم باتك نم كلذ تخعسأ
 عانت نءهناكو 0 مث يبث هرقل كغشالا نت د# ناك لاق دواد نب لصمسأ نب مهار 1

 نيماز نب ةيراح ءاقرز يف هلوق كلذ نث هيف يننتيو رعشلا لهي ناكو مهئابدأو مهئافرظو ةفوكلا ||

 بطاخي اهبف هرعش نمو لاق تايبالا رك ذو * يدك يف ءاقرزلا ةمالسل ىسمأ « اهنلأي ناكوأأإ

 رعشلا اذهنأ مهار !كددحأ 5 ها د. ادكه نول هل راوز ةعم جرخأو جح ناكدقو اهالوم |[

 رخآ عضوم يف اع ترو دلو ىدمألا راع نا لعممألا ناثلا
 هما در

 نيك اسما نيا لاح # 1 نبااي لاح 3

 نيرمالاك:ماوع رح دق © اوفاتيمو يودوبمك ١

 نيناميو مات بكر # ةيطلع بكر يف ترسو
 نيحلا عور نم كليو * مهعر دقلدوذلايعار ا

 نيصلاومورلاب ورد نيب * مهاثم يريالاعمج ت ةرذ

 لخ دولاق هريغو ملا نبا نع اهارحميف .يطسول ل لقت نفدحم تقل كمشالا نيددحم ءاتقلا:|

 مهكلاصو نم ةفيصوب رصيذأ ماع ىتاي وعامييفءاقرزلاه يلا تح رذعف نيماز نبا ىلع اموب ثءشالا نإ

 هلوق وهو ءاقرزلا هم هذذ> اف هف ينذلو هتقو نم ارعش لاقف هتبئاف

 تس
 ديدش 1 هيملعاف 2 تاه 0 ىلا ىخال لق

 ديدرام يقئاعو ينذأ نيب * يلوقق ك- 0

 اهب جرذف ةفيصولا هل ت.هوف ءارا يكل ءاقرزلا ت :طعفف هلعفأ يت ىتتع يف ديرام هلوقب ينعي

 دم ءانغلا 0 ا دقو يرس نبل هنا ةناب نب ورع - 7 ب لمر هيف ءانغلا © |

 هللادرع وب اينئدحو لاق هبا نع قحسا نب دامح ينثدحو نوره( لاق ) هيف كمال تدشألا نأ ْ

 دنعاعم :حا يلبس نامع ىأنإ دهم نب ماشهو ير ثعشالا نب دمحم نا نينغملا يع كشالا

 ةسسرعلاب هريششأو مردرايس هال لاقي ناكو |مظع الام هلزنم ىف قفن ادق ماشه ناكو نيمار نيا

 لاق ءاشتام لاق ماشهاي ثعشالا نب دمت لاققف مهاردلا ريثكلا

 ديدش نكر ةييلعاف ىف ثنا" * اهاضر نحل يتلا ين>ال لق

 لاقف لق تء.س دقو تلاقف اقرا ةمالس يللا كلدب راشأو

 ديرءام ىتتاعو ينذا نيب * يلوقف كلا ةحاح ىل نا

 يناجادق اهافهذه كتفيصو لاق وه اش ديرتام قتاعو ينذا نيب تلاقف دارا يذال ءاقرزلا تاطفف

 .ثعشالانب دمحل هنف ءانغلاورءشلا اذهو هيفملكتالو نيمار نبا كلذ در اف اهذذاف كل يه تلاق

0 



 ديز نب نينأ نب لفون نب رمع ركذ لاق ميهاربأ نب دحأ نع بوبا وبا ينثدحو نوره ( لاق )

 | الجر ناكو كلذيدهثفءاقرزلا ةمالتهتيراجو نيمار نبال امزالم ناك ثءشالا نب دهم نا ا

 !إ كازام يف رك ام ضع يار ىدح منو هم كلذ لاطو مهملاقع لد 0م هلمشىف هموق هماللؤ افاصق

 : اهركاخيش قيرز ناكو ىموم نب يسعىلوم حينم نأ قيرز ةيراح ةقيحس يلا لاق نيمار نبا

 0 مساقلا دلو نم الجر هلزنم ىلع لاغلا ناكو يم- لك نم ةفوكلا فارشا هيلا عمتجم الين

 / يف قيرز تيب ةمزالم ىلع الصاوتف نيمار نب لزنم ىلع ثمشالا نب دمحم ةيلغك ىلدعلا رافغلا

 ثعشالا نب دو لوش# كلذ

 ظ مي نإ ةفحس اوه ىف « مرسلا تع نوار ن1
 ٍ حيرصلا باسبللا نم“ 0 * مركح يلومو ةفء ةلق

 ْ حبرلا لاعفلاب دا ىربشك ف يحرا بذهه ىعبر #2

 حييلملا لازفغلا نم 0 # اهارذ يف مشاه نم موق دنع ْ حجم شيعو هذ الا يهتشلام لك يف هم ني 2

 مقام ل نواح دق تح كح فذ درو
 . يحوروىتضتاذنعلاسريغ * يلا كانولس ا انع لساف

 ا نصل «بف :تيمع ام تيرع نق. تنك ام لك كيم افذاح
 : «# حوا ىينماب دوب رق هدلا ك كل ين٠تييحام يناك اف

 حييستلاو . ةالصلا لوطو * يحلادجسم نمزلافنيمارنبااي

 ا ةنعوضر ناو ثمكالا نتا نعام لمح الإ ةفركلاب افيرش نيمار نبا عدب مف لفون نب ورمح لاق

 ْ ناكو ىدسالا ناوخخ ني رسب نع دعت وهو يناودجلاب هيلع لمحت يي د لعش / هنرايز دواعيو

 ١ ةقحسيف لاقو قيرز لزعم عطقب مو هن رايز ىلإ عجرو هنع ي را 4 اكف ةفوكلا ىلع دئمو

 1 2 نوف همشم كلاف * نايقلا ةدحاو تنأ هقيححس

 ناهرلا يصق يدملا ىلع ترش * قدح لضش ناقل لع اضف

 ظ نازرا سول ادح سامح # تأ كم نايقلا كلل ندحعس

 ناكملاو ”كلاثملا تكرحو 5 5 تيغ اذا اهس الو

 قادما ءاوأ سواق 9 *# 1 > تح رع تي

 ناببلا ةقحرت . كاسي نمو يي لاعأف
 ( نايشغلا ريثك يباهملا متاح نب حور ناك لاق هيبأ نع دامح نع نابزرملا نب فاخ نب دم (ىنربخأ)
 لاقفءاومتو ليمح نب دماها وهي ناكو نيمار نبا ةيراح ءاق رزلا ىلإ فاتح ناكو نيمار نبا.لزتا

 1 اهدنع تايفهل ىلات-| لاقف هربب يالو“ رهغ دق تااقف عضصأف انيلع لقب دق ماح نب حور نإ اهل

 ؤ سطفف هائاسغ تلاقف هنع لاس حصا املف هتلسغف مئان وهو هليوارسس تذخحأف ىلايللا نم ةليل د

 | نورف (لالر ل نبال اريج والحس واع عطقناو كلذ نم ايحتساف هل ىلا جيتحاف هيف ثدحأ هلا
 : ترب 11 يميل 10-71-245101 اا 19 الا ا 2 2 2 ممم (



 ةدعس هيزاوجو رش نب كلااد.ع ىلومنيءار نب كالملا د.عهمسا نينمار نبا لاق هنبأ نواس يئركسأو

 مثا هتياورو همج
 م نوزحم ل بلفاءافشنم له: 357

 * اسهاضق هللا نا ةسكر ىلا

 *- # اهلل وقت نأ اهتم كؤافش أ

 « يل سماندق ءادل بيبطلا تنأ
 « ةيعاوطالا يكل نأ و
 » 6 ٌرمض ةمسق كلف

 «* نطوالو فأل هللا ذناعام

 *« رقي هل نيمار نيالام براي
 « زدق لعالام هتبطخأ تلا وا
 « ه تاو يمام ثد هللا دنهل

 « ان تنأ ءاضيلا ةئيقلا ةدعساب

 يمسأ و للا ضان بال

 تد.مءام تن ا:داامة<رالول

 #* اءمءوب ءاقرزلاو ةدعولا ل

 « اهءاق نيمار .نبا نايت
 «* ةكلم شع ن 00 [

 * هب تالظ موي ما مم نأ كاذأ

 #* نحاود نس راو عبي تلاع وش

 -.آ د هقمعإ قا ف انارش قس

 هللا دينع نب ةحاط نب: ىدوه نب كر

 آن تاط رام دعل ا حب

 ان اة

 نع ريب زلا نع ىرملا كدا يدسالا رامم نإ

 نيمار نب امير ىلا بصو امن
 نينافأ يذ عامسو امن

 ىف ىلا موي تاك
 ينيقراويف يف يئشاف ي وان“
 ىنيعيطت نا ا نام تنأو

 نييدلا ىف كاذام اهن 0

 ىنينعام الوا نيمار نبا الو
 ”ةيفازلا رع ا سلو نع
 نيعلا درا ريغ كنءهب ىذرب

 نيكشب - باق ىلع تئحو الا

 0 سا

 نيللاىف "را لتك 0 و

 نيطف تائمدقو كلا يسفن
 نيك كدلا قوف ةيقرش جالا

 . نييحلا بيبدشتو يحجدملاب
 نك اسما ندع انموب نثعأللو

 نيروس.ناتس ىف .شرعلا عم

 نيباقشلا جاحسو جان درا

 نيناحلاك هم ءامصالا يب

 نيل ن نيلقت انلجرأ ناك * انب كارحال ءاظب اهلا ىتع
 »* اهح راطم جوعان اخرأو ينتع

 مها لل دالربد نايم ل : 0

 7 بانو فلكر

 نع هانا بر

 نيصلا ندين ا”يياازوالا ىذ«

 نيثاعسلا دنع ىلا ىصتلا الآ *

 لف شيل نيل اح ل
 5 لل_غذش ةنلع يناضفل 0 و و 5

 مهرد ع ةنامب 3 هكر ر يرتشأ نايلسا 0 رفعح نأ ينوكسلا يف نا دز لاق يب قوخلأو داع. ((لاق)

 : : . غ7
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 لاق رمصن 0 تيبح (ينركلأ) اهرنع ي رشا 0 4 لعلو ناماس 0 رفعح اها رش ءاقرزاا 00 اذه.

 ليغ سأ لاق لاق نابوت نب كالملا دع نع احح !|نسحلا نب ىلع ينأ ”د>لاق دعس نب هللا دع اننا

 قر هك تت ع ءاقررلا هّديراح عمسأف نيما 20 نا كَ ا تأ هما ا نإ ا

 ينندعوف اب ىتاام وكش ايلا تكف تاك تناكو ىنم كلذ تءاعو اب تدك اف ءاقرزلا نم |

 مهم دخ ضع 2 ةعفر اهيلا تنحل 8

 نيذاربلا ريغ انل سس اما نيمار: نيل نأ ترا

 كلوق نم كدحضتو كتءقر أ رغ تلازام لاقو مداخل ىنءاحفلاق ةءضاملا تاسالا رك ذو

 ينزف يدع هب تا نإو # هب مانا كاذب يدوخ ناق

 يناضرافىلاتراصو كيذرأ ةفاوكت 6 كلا ريسأ ىنكلو كمل ناد كاكاح ىلا تداكو

 نود يار ا دم 21 نيسحلا ن نع هيبأ نع دا نع 2 25 نيسحلا ) 3 ) كلذ دعب

 نيمارنإا ةيحاص ءاقرزلا ىرخإ ناماس نإ رفعح نأ هسا ّ قد ده نب ىلع نع يره وجا

 كلك يق 08 - دقو روصالا ةقالعي هرضلا لع ذِئمون هوناو هرب 1 نع اهرتسو مهرد فا نيناع

 كح وهللاةف 02 رك وع دوا اخف ىلع 2 ناماس امون اءملع مجمف ىلع أ هللا دنع مايالا

 هياع ايضع هل روظأو 6 ل نيناع ةبراخ يراشلا تا يعل ع 8 لا هله نع. #2

 تعدو هم ا م 6 ىلع تك ف ناماس 2 امحر اف هنا 5 لع ناكأ مدا زوفف لدق 1 المدعساو

 كو لاق كلذ دعب هنبأ ةماعمل دعب م/م مع ماقو اه يق ىارأع هروح 0 ةلو.ة٠ ةلفاع تناكو هل

 نأ تدعحف ةلف 1 ةواخم كاوهع 0 00 رفظ لع امو ا دنع هديا

 ( يناهفدالا لاق) ءاقرزاا ةدئاز نإ 0 يرشاو 00 ف نيعسنتب 5 دعس ىلع نب 3 يرشاو *

 يفريصلا يداسلا نو نب ديال[ از ال تاقف ةغلب نوكي وأ ةعامج ةريضحت هتلبق تناك "يش هغابي

 يف عفو يتح هل لاتح رفمج كي يف مهرد فلأ نينالثب اهنعب ةءولاوا يف ىف فذقو ةلبق قا هنأق
 وبا ينثد> لاق هبا نع قحسا نب دامح ينتادحو نوره ( لاق ) تام ىح طايسلاب هبرضضف هدب

 دقىلاب تكف هنايتإ يفهتذاتسا نيمار نبا يلا تيتك لاق نرقم نب نمحرلا دبع نع يسودلا فوع

 ىئقناعف انئيقلاو ناهر اسرف انن اك انكف تحرف حرف هئم مشتحمال ت :ك ناف متاح نب حور كقبس

 0 ءادر ورازا يف ءاقرزاا ت>رذف انا> ىف هلل دمحلاف لاق تذرا يح تاق ند

 ناكو يل ند 1 يذلا مداخلا أد 1 ةعاس اندم اهفتكو م نيب ن٠ ةعلاط سوشلا ناك نيدروم

 لاقف نم تلاقف هيلا ترظن تعطق اذا تح يننت يهو بالا نود ماقف اهالو٠ نود اهيلع نذالا

 نب يقأم رفظاها.قّتسا املف هلخدا تلاقف بابلا ىلع نجاملاب بقاملا ىفريصلا يدا.علا نوع نب ديزي

 ىف هدن لخداف ان لمف تناك امفالخ اقوم تقوتو كلذ 4 تراَرَو هل هللاو تدجوف كافايكل

 يقفز ننال يف دق هن باخ مث كادف تلمجءاقرزاي يرظنا لاقو نين“ول"ول جرخاف هب ,

 كح ويل اءميه نداماي تلاقمل انوص تنغف يماعتنا تدرا لاق كلذب عنصا اش تلاقف مهرد فلا

 كيتفشبالا اممتذخ> انا ىل ةمزال امبت فلح ىلا نيمءلاو لاق تئشدق تلاق تاعف هللاو تش نا لاق !

 و0 1 9 تا نا - ا زج نط قنا 140 ا ل 2206 27 ل 70 7س ل د ا د 2 ا لله عم 07 نت هن تعول: نجمنا هدد هدهد وع تع تح عسسس مس سس جب وج

 ( يقع كلا دن ننافألا كيلةك)



616595 

 ظ قوت اءا تاق لاق ةحاحموقلا تدب يف كلا هل تاقف هناا عرسي حوز تحذف لاق يف ند

  هيفكو هيتكر ىلع يثق اماه تلاقف انع جرخ مث ءام مالغاي ىل عض لاقف نيمار نبا ماقو.ىرت ام

 ا تزف اه كي 0 اني اتمعدصي لمح ا متفشإ تيهذ املف كاه لاقف هيشفش نيب اهو

 | تعقد ,ئذدل بهذو ام «٠ انذ املف هيلع تفطع 3 0 ديرت اهناك ت>:زرذف اهسار ىلع ةيراج

 ] تع مْ اثم ءانح' اهني جرو هف : ند امتفشإ نيتولؤللا ءاقرزلا تل قحامتكسمأو ةكنم

 ةسقارا هذه بيط 5 ال 7-0 اف انأ امأ لاقذ 8 هسا يف 0 هل تلاقف هيلع تابقأت ِ ءاع

 0 . ل 0 نيا ر 0 38 تلا لاق ا 0 د نع وي“ 9 0 دع ىأ ن

 0 تدحرخو ه دعس هةسلف 4و: ناعم 2 لوبيل ي< ئرقلا مأقف ةدعسو ءاقرزلا جرخاف سا رو

 طرد فراملا َراَض اذه نم عرسأ من تلاقف اعرد راصف هتطاخ دق فرطملا اهءاعو يثرقلا

 | معد 2ك كم تلاقف: تو هتنماف 3 نأ 2 00 اح ايط ىعو لاق كال وه يد ُءرقلا لاو

 نب قحسا لاق لاق ةيواعم نب ةصيق ( ينثدحو ) َ رطم لوح نا فاخأ هعدأال د تاقف كناسابط

 يف هنأ رق لمح ىلع ارد فلأ عفقملا ب اه يدهاف ءاود نيمار نب ءاقرز تب رْشأ ىلدوملا مهاربا

 0 لمح هوبا ناكو ءاقرزلا قشعتي ناك ليمح نب دمم نا هيبا نع ذامح ىنثدحو نوره لاق

 أ باهل لاقف هس :ع ةلاسف رسايابأ ةما مقا ن نس كاب وك

 ظ بحاصو هدلو هيلا جاتحف هحارخ يف موب لك يف ةفياخلا لماع .اردق سانلا مظعا هكر رخا

 لجرلاهللاةف ام رهشدق يتلا ةيراطلاءذوب فيكف يخااي هل لاقف همدخو هسرح بحاصو هّبط رش

 لاق وه امو لاق هيف ليق رعشب هبطاخو اهف نينمؤملا ريمأ هحزام دق اهب ممال

 هبلطسم ىلع فوقوم دبال * الجاع اوءاءاف ليمح نباو
 لي ردو روبلا برج دع <: زوو دعم ءاقرز ىف قو

 ١ اهكني مو ةرهشلا هذه هع ره دق 00 نا فود ىناالا سصماالا اذه ن م ينام هللاو ص - لاف

 ' بوباونا ىنادحو نومه (لاق) نيمار نإ ءاقرزال َمدارزااءاقرزا ةصقلا هده 0 نوره لاق

 عفقملا ن او ماخبت عود ةدلاز قلو نعم نيمار نبا دنع عمتجا لاق مالس نب 0 ينادح لاق

 ظ تدصف ير اهيلا حور ثعبف اهدي نيب تيصق ةردب اهلا ن هه ثعا ةدعسو 1 أ تنغت اءاف

 اهدخ قءيض ةدهع ده لاقو هنعض كصب ءاحف ثعبف مهارد عفقملا نبل دنع نك ملوأ مد نيب

 ينثاد_> لاق ىدتزنلا ىلضف انثدح لاق ىلع نب نسأل.( ىنربخا ) "ىث اهنم ىدتع اش مهاردلا اماف

 ' ةفصصو يهوهتيراج ءاقرزلاتيارف نيمار نبا لزنم تل>دباشخحلا ناماس لاق لاق ىلهوملا قدسا

 فدولا هع رمصق» وف رطلااهظحلي كلاسع طخ هب 0 اهل اهردص نع امون اهدوهم لاش نيح

 هل ءانغلاو اهيلع ىتاي يف وكلا ثعشنالا نإو

 نكن ع ناكر * . نيمار نبا اتلاح :

 نيالا كنماوعرجدق * اونومامويلوم مكر

00 



 )/ا1١(
 انننع يبل

 * نينايو ماه بكر * ةيط ىلع بكر يف ترسو

 نيا عور نم كليو # انتعر دقل دوذلا يعاراب

 نيعلا بربيرلاب موعحف # مهام ي ريال اعمح تقرف

 1 مهارب | ندحأ لاق لاق تايزلا دمت نب نوره نثد> لاق ىلع نب نسحلا ( 2-- (ّ

 نورهلاقناو عنب رمش ىل وفهوبا نمار ومهرك او ةفوكلاب قم لجأ اقرزااىلوهنيمار نبا نك

 هدنعو نيمار نباتا بدبطلا نب ذاعم لاق ينأ لاق قحسا نب دامح لاقلاق ينبدملا ناماس يف 56

 نوماع 0 حمراا ر طع بان هلأ فيظن هحو !| ولا نسح َّى نهد :ءو ا ا ءاقرزاا هرلوح ْ

 ماقملا لا ىلزنم ىلا هب تيضش يرهزاا وح نب ثعءشالا نب دم اذه يف ليف هنع تلأسف ْ

 ١ تاقف هيلع اهقلأ نأ لاف زاححلا لهأ ءانع نم انوا هتدنغو بارشو ماعطن ةتاوأ 9 ١

 لجأ ف طا 0 واه . ذتإأ كتءتص ٠ نم اناوصأ ”ىلع قنا نأ ىلع ابحو ةماركو

 هتعلص نم 3 ا ناكف لعفو تاعفف اهم ا

 كس وص :

 أانرط يال جاهىوه ن م * ايهذ ام لذاع- ينإ حي

 نأ ايه تق ل 0 نأةمال قوشلاف نرد

 ادب ىدبال رذلا اهنلح نإ ىلع بدول لدلاتاوذنم

 ادمنللا يرجي ةئاسلاب ليغ ترفقح ساو هقؤ يعافملا نع لوا ليك تمسألا نإ دل
 امو لاق وه نأ يرديال يناثلا ليقتلا ند انآ هنف نأ ديبع نب دم ركاذو قحسا نع

 تس وه
 برطن قوشلاوهل ضرءنمهوتب رط نإ تعتملا حزاتلا بديحلا ركدذدل :

0 
 تسل عمك اممو لاق سو

 بنيزل ايعرو ايقس بنيز ىلع « اءلس' مث ةعاس احوع ىليلخ |

 كسوص امو ناو ا

 همامح تعحسام تماسو #* .همامأ اي كدالب . تيحر

 ههامع افلا ىلا بح * :اماذك كرانذ ىت ف

 ةمأر يلا كي بحأ اهفدس # ىندصقا نو ينإ<- ©

 هءايقلا قح ةضورفم #* ةعاط كرومأ ىراو

 تس وص امندو لاق لهر بفقح هل

 درف تامامح الا # دحا نم يناغملاب ام

 درطم . انف -عرال * اسرد .ءالخب تحضن
 ددجح ضِيب امان * ىضم امو مع يدوع
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 درصلاو وعدن قرولاو # مم اشحو تلديتساف

 ظ تسب وت اهنمو لاق جزم هنل

 امآنملا يع يف در * يعوب ريطن م تسل

 اماقس رحولا هداز * امقس امج يفش وأ

 امارغتحاهةرظأ * املا نيك , تننطل

 امام_سم اهاوهب « انيزح يلق تكرت

 ىلا اهودسني كلذ دعب سانلا تيارو ةريثك اناوّضا هذه عم هنم تالخاو بيطلانبأ لاق لمر هنل ظ
 نب رفءح نب ليع.سا ينثد> لاق هيبا نع قحسا نب دامح ىتثدحو ( نوريه لاق ) نينغأا ءامدق

 ىلا تراص نيمار نبا ةيراح ةحر ناو ناهع ما. اهل لاقي ناكو هبا ىلا تراص ءاقرزلا نا ناماس

 ءاقرزلاهيلا جرخأف ًارفعج هنبا ىلع نب ناملس ىتأف ليعمسالاق هدنع ةيظح تناكو نآياس نب دخت
 ينينغ لاق بح 'يش. يا تلاق ىنينغ ناملس اهل لاقف

 هيداوب للحم مل هلل اهسبع ماام اذإ

 ظ

 هيعاودز زحل جيه امقس تعدل و

 ثالث ذنم ناما_س تام دق ليع.سا لاق هايإ هتنغ مث نامز ذنم اذه سانلا كرت دق كتيدف تلاقف

 هآر دق يه تلاقو لاق ثالث وا نيتنسب هتوم لبق ءاقوزلا ىأر نوكي نا يغبنيو ةنس نيعبسو |
 000107 1002 لاقو نوره ( لاق ) ءاملا نم نركب ام مدقإ نم اذهف نامز ذنم اذه سالأ

 .*  نينغ ريغ يفنا لمي هللا * مهل تلقف نينع ةعارش اولاق

 نيمار نبا راد يف ينوم>قاف *# مهلوق ىل-:ه ملقو مدي ناذ

 نيمو اهمرا تنك نءرحيف * ىرتءمدنعىنءطف كا ورظن امل

 لزنمتدبا نيس دملا ضعب لاق لاق مهاربا نب دمحأ نع ىنيدملا بوبا وبا ينثدحو نوره ( لاق 6

 رارطلا دادتما انش لعدتع رضخا براش اهل اهصنق امد عف ر دق ةيراخ هدنعتدح وف نيءارنبا

 0000 0 الو ارح فورش نم ترح ىف ايقحارال نقب اهاحاحو اعرط تطخستاع 5
 ظ ظ اقر رااننه ل هل اهدنإ

 م ريما ىق ىذلا توصلا ةمسل قع

 تسب وم
 هيداوب للح مل هلل اديع ما ام اذإ

 هيعاود نزلا جيهامقس فشت ملو

 ةاماص مرد صر © نقلا هكر كاز

 هيفاود هتفنع ليك الاعب رلا تفرع

 هضاور فتام ن * اذوهلا معان و

- 

2000 

 نيف تل سل ب ايم

 اندم .يسكخ ف ثني ادهن



 ا و ا
 7 دل مع /

 (١؟ة) 1 0
 0 ا جم

 هاذأ ام اللقو انن امدح يرك ذامو

 هيقاس فرمأ دقو © :اهاتم رخلا اذك
 5-5 كلذو يراصنالا ريشب نب نامعثال هنإ ليقو لفوت نب يدعل رعشلا نا راكب ب ريب زل 5

 نب اهاورو اهرسماب 2 8 صقلا ُت 55و ع عدوم 2 ةدر 22ه هف تامعرلا ا تدر 2 دقو

 ور«ركذ اهف ءان اأو راك نب ربب زا ريغ يدعأ غم . كش و ٌنامءبلل يئامد دشلا ورم ولو ىف اعالا

 وصنبلا يرحم يف ةباسلاب لمر فرفح هنف نأ ق>-إ رك ذو يطسواب لمر فيفخ ديعمل ةنان نبا

 سماخلاو عدارلاو يئاثلاو لوالا 3 يعاشطأ نع لو ليش صضارغلل هيقو

 -- هريخو لفو نب ىدع بسن وجو

 ةنمادمأو ولو نك نا رع ن تالكق يدق نب يزعلا دع نب دسأ نإ لفوت نب يدع وه

 نأ ناَع راد هيلع هللا ناوطر تاطخلا نب رم ناكوارش طبات تخا نام 0

 رادو ريبرلا لاق تومرض ىلع راكب نب ريب رلا نع ىروطلا هينانربخا ايف هنع هللا يدر
 يئاسنلا راسب نب ليعمسإ لوقي ايفو قوسلاو دجسملا نيب لفون نب ىدع

 انوتفو ةوقش ىلقال ناك #* ىدع راد م كاف نإ

 [وبنلا زن نتدخل اهنيخاو د |ءلف طالبلا ىلع تءارت ذإ
 اوله - ةعامس تعاواط ترك ينأَت لايف فق نوره لاق

 تب هللا دبع 5 لفو' نب يدع ت # تناك ريبزلا لاق ة ع 0 نب رمعل تابالا اذه نا لبق دق

 هيلا نحت ٍ اهملا ب 5و ةدم باغف ىزملا دنع نب 6 ف را ن مشاه نب ىرتخبلا يبأ

 : ء هلوق املا ب ك3 لمشت م

 داوب لاح مل هلل اد.ع ماام اذإ

 هيلا زب كن ايد ءأو تال و يأ نب 0 اهوذأ اهل لاقف طقف نيتيلا ركذو
 كنا ينصخشاف كمحع نبأ نم اذه ىمالا مغ دق يزعلا دنع ن 2- ند را نبا

 : سس وم

 يدنلا ر>صانايكتالا * ادم الو ادوج ينيعأ
 اديسلا يتفلا نايكمتا الأ هج ليلا ءى رمل اناكذالأ

 قلطمل وأ لقا يلصوملا مها رال ءانعلاو ]رح مةاعافلأ ير دسرمشلا نب ورع تل 0

 شديحوياشرلاو ورمت نع ىلعسولاب لمر فيف> جرس نبال هيفو ق>حسإ نع رصنبلا يرحم يف

 6 م ةيواعمو م اعوحا لتعمو أهريخو ءا 0 0

 0 لمآ ٠ نبا فافح ن نب ةيصع نب ةلغشإ ن نب حابر نب ديرمثللا نإ ثتراسا نب ور<# تدب ءاس نا يه

 اههساو 0 نإ ناليع نب نسا 5 نب ةصز> نإ ةمركع نب رو.صنم نب ميلس نب ةثم نب سدقلا
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 2 ند لس ةءاصاور# 0 اه دق ساتحأ

 تروا قلبا ىلاط مويلك © هب تعود الو ف رنا ام

 بقل لا عضاوم 39 ما م1 عضن #* هئساحم 27 2 0#

 ناكناف لاب اذا هلاىرظنا تلاقو اهل ةمداخ تعب ديرد | مطخ اىل مالس نب دمحم و ةديبع وأ لاق

 اهنلا تعرف هتك قب اللف امهدعو ىلع م هلو ناك نا و ةمقب هيفق اهذدحمو ضرالا قر 4

 ْ جوزتاوحامر 1 ىلاوعلثم ممهو 0-7 عدال ت تنك ام هيلا ت تسرق اذ اذه يف ةيقبال ت تلاقف ا 0

 لاو اخش

 ىسفنو يضايشأ نايتفلا نم * ورمعلا ةنبااي هللا كاقو
 سمأ نبا يفا اهعاس امو نإ نا خيش يننا تلاقو

 سكب تقرط ةليلام اذا ىل: هكديكنيالو يداتالف

 سرك كد ةيشعلاب رشامي * انثث نيهدقلا ثدنرشدب رب

 هسحن ءاسنخلا تلاقف

 م ملح نا و لاش و كربح يف ل هللأ ذاعم

 رّةفو سأ ديف تح. ا اذا © ايده مش > يف تح. .هأواو

 بيدلاب ) ارخخا 9 لثالايذ موبيدسإألا روت َ دير قو ١ يس فاح هب 0 رعشلا اذهو

 ينأنع مرالا ةءاور هلا ةفحأو ةديبع ىنأ ع متاح ينأ لع د0 نب نسا نب دمحم كلذ يف

 0 لاق ةعز> نب دسا نب 1 ينب يف ىلعرلا 1 نبي سا و ور*< نب رخص ازغغ لاق ةديبع

 7 انلاق سامع نب ىنا فوعرفب 0 ا نإ رخص فافخ يف :» ىلعو نيدياست“ اناكو

 5 ةئعط ذكموي ايس اص اولا ها ع ةليدب كورت ذخاو ًادساو منغ هعزذ نب 0 ىف يف

 قى َن> هنع لمدناف عردلا ن 00 5 هفود لعل رونا ينكب 9 روننب ةعربر هل لاَ لحر ةئئط

 ا لاق ينانك !|سيقنياعلبو وه درولب هريغ لاقو ةدي.ع وبا لاق هنو« بيس كلذ ناكو نيئس دعب هيلع

 || نم 2 ا اهدسُل لاق ةنيدملاب ناك راح يدوبه دنع ابرسشف لاق برعلا يف نياجر لجأ اناكو

 || رفلاق اهنم ايوج ةبرش اهاقسف نيذه لثم مهفذ 2 برعلا دسحال ينإ لاقو امنيه امها

 || ام. لمح رافشملا دمعف لاق قيفتف كنع .قذأ لاقف هبام هارأف هضم لاطام دعب بيبط رخصب
 لالي ا امأو ةديع أ لاق د نأ بش 0 هنع 4 قش م ا

 ُ 0 حشتكا لاق هناق مه 0

 : انتساب دينك نأ يلام ىلع ينأ ىلاهأ يف رخيص اهاخأ هب :يثرت رعشلا اذهو هلوق . (1)
 ناجيبلا كا 3 تاربألا تلا ديرد مر اههر 5 ةيواعم اهوذأ داراف هنأ هندرف ذا

3 : 



 وو

 اديدش الاتق اولتتقاف لالا تاذب اوقحالتف هوغبتف خعرمملا م هاك ا دنع دن ىلا ظ
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 اهانوم ضرالا 4هب تاز ةيلحلا ند لج موضع لاق ضرالا هب 1 هلوق حفلا نع ريسفتلا



 صوور

 ( نسب )

 لاق اهئلع اللاش ناك هناك اهيسأ م ت تقل نذلو 'ينلا تللخ نم تلح مهضعب لاقوامم نفد ني>

 ريرخ لاق 3 ريد تلا ماهفتسالا ظل .ظفالا

 حار نوطب نيملاعلا يدنأو # .اناظملا بكر نم حملا

 مرتالاو ندسحلا وبأ لاق اهلام ةحنا لأسأو يسآو ورم نبا دعبأ يأ يا قتدعتا أ باوج لاق

 لا لو اعبحا ون ايكلاس لغ يأ (؟)املالذأ ىلع ب ساناارومأ 5 يناببش 1 ورعان تكول

 (لاق ) يسفنب تمم ةيركلا ىه ةلالا نال جنن ل تا < روما نإ هاو ةضزومأ نا اماظ لرد

 ةدسبع وبأ اهسفن قلعت زب كدا رانا مرآ لاق مومولا لك يممسالا لاق دعوت اذه ةديعوبأ

 نأ ن رج لابخلا قاوضولا لشوتتتا< ورمل يف رسازعوت و رد ىان اشم ا وع عبتي عبااتتلا سدكتلا

 اهنصو اهناو اهيدي نيب ىلا بصنتت اهناكو تشم اذا اهكانم ك نم نأ سدكتلا يعمصالا لاق ةديبع

 ضكرب وهو اهاقلب نأ ند هل تننأ اذهو اديور املا يشك ن ملون يرملا يلا عرستال لوقت اذه

 نآضلا سادكلا ينالكلا ادام بأ لاقوراصقلا ظالغلا ينم نم ةيشم ىهو سدكتي نالف ءاح لاقيو

 قا ريدكل امرا هيلع ضارب نأ قه بكمل محقتلا وهو لاعوالا سدكت سدكدلا ىماسلا لاق

 رسأ ناك لاتقلا تيشغو تيماذب اذا اهنال اهل ينبأ اهلوقو ةييركلا ةادغ دير“ سوفنلا نيب هيرح

 مزاخ ينأ نب رششب لوقك مازممالا نم اهل
 راسل و أ كالا ةاك رب © الا تارعماا نع يجب الو

 رددصألا ناقوس نم يح ناتج ازدرولاو رفا سعر ايل تأ ضخ
 كصتنو هيلا مضت باحسلاي رت هلوقو ضع قوف اهضعب باحسلا نم عطق 'يفارك ارعجو ةئفر 4

 اهب تئيخ اهلهس ةيمضام اهمال نانا دح لم ىوتسإ نهي امام د ىأابل ضرود

 نملماولا يهو نضا نى نيف لالا لك الع راو سحشلا تقلا نسل 2

 اهلاغ ام ديعبلاو بيرقلا ىف ركب هنكلو ا ميلا اندالو املو ناكام يأ عزفلا ةدش نم اهدآلوا ءانلا

 لفا لاو كمغام ينمغل يأ كلاغام ينل وغيأ 1 لاقي ةدينع وبا لاو" .اغ اهلاغ ورغوأ لك

 نا كلان ددق يأ اك ل كل لوغي دق لاَقيو كرزدسال ىلا هريغ ل نأ كلن الو اذكو اَذك

 لوغي اطقأ نأ لوس لوعولا سدكت اك ابرض
 ةظايل وذو .هنكلو ىاكأب سلو يورو كن اند يأ ل ا ازك لاغ كانو كلذ اد دق ىأ

 ةغبانلا لاق كشرف ىلعىأ ادعاق اهلوقو لبا

 ءاسندلل حاحصلايف مك وهو هدد ةد.صقلا هذه ف مدقَسي ملا اهلالذا ىلع هلوق(١)

 ايلالذا وحنا حرداهبسكللا قفل د, ةنملا يرحل

 نم طقس انه لملف انيدياب يه يتلا خسنلا بسح ىلع هنبب اضيا مدقت, مل !-ا سدكتلا هلوقو

 نك مه ند ها خاسنلا



) ١*4( 

 -” سسسسس سس سس سس هجم سس سس سس سس سمس سس سس مسج سس سس بسس سس سس وج سس سجس سس جس اجو اسس فق

 | يف ءاملا ةيقب ليمثلا لذغ اهدحاو اهيلع ةءس الام لافغالاو * قالو هنحولا لآ ىلع ادومق # ١

 ااا ر] رجلا تردات ه يورو كلانه اهتكرف تنعالوش. لمزلا يف قيرطلا لخلاو ةرذصلا
 يوريوودع وا كل.ىلا كلي>دوقت لون 'يلاش ىلاو كلل ىلا يوربو ةءن رس ةي>ان ىعمضالا لاق

 اما اعرق اهدنك نم .رقلا ت>رخ اك نه وس نه تجر لوقت نئحولا رقب خارالا اهلالكا |

 هلوق رمح الا نبال رطملاب خرفلا يف هلثمو

 رمه> دق رو اهنع نسابو لط د اهدروا نوللا ناْؤاْؤل ةيرام
 تحس مسكس ا ميس محسن

 هلزمو تار ال رظملا اهبفنا يعوق يأ
 نوحبلا ر ةلا ةزينع فيم * هيلع تا 0 كله الأ

 نيعلا عام>اب ءاسنلاءالؤه عامجا هيش أاعاو يهاوط نه لب و | نهرت_3ذ تودلا ىف نري أ“

 تمسسسسو 1 تيس سل ةرم وذ هتاتق امل ءاةط اخ ؛واعم يف ريديردلاقو رطملاب حرفت شحولا رقبو لاق رطءال نوحورخو ١

 ىرتس تا> دو ينتفخ ادق # ردق ريغب مولت ت ك1

 رطع ىأ كده لع ك ع 8 اهامد ىلذع قرن مل ناف

 قرش رودس وك لع 2 اننرفجلاو ركنا كرش“
 يرض لرط كود كب 5 الو اق يزرالاو

 ركب نبا اي ءزرليقم ىاو * ادب تضرعف هناكم تيار

 يرش تالسلا ننام عاو رص و ناحاو موال

 هربق ىلع تلا يأ تاما لا نم ناصغاو هلوقو مفلا ةريظ> يهو ةريص دحاولا ريص

 روشو ةنس ن٠ ىهدلا لاوط * اهيلع يلا روسقلا ناشو

 يرجيلا الوا يعسلا عيرس © ًاثيثح ىربسل. هتعمسا واو
 ربي دواج ةامكلا شل اذا ©+ دق يعالا مزاح :ةكششب

 ةديبع يبا نع حالسلا نم ضايبو داوس رومنلا ناولا مهناولا ناك يأ

 رفق حاورالا نم ةلهسع * امقم ثدجح يف سعاماف

 ربص وم نع نم كنءىلامو * ورمي نباا, ككاهىلع زف

 )0001 نب لالي نع ةدنع وأ رك ذ (من مارطل ربشلا لد [ءلق مثالا نحلا وأ( لاق)
 ةلهرح ينبا ىلع فقوف نايبذ نب دعس نب فوع نب ةصينب 5 يت> ور# نب رخص جرخةليقملا

 كاتهنلك يف معرف ريم نب فافخ امأف مه نب لالب اوبأ همسي لاق هدضع يف ةنمط هب اهدحأ اذاف
 2 .يمشال كلام حرجا حب ا لان ا ءارح 0 انك ةيوامو ل لاقت مئاه نوعطملا نأ

 الإ كرات 6 تاق انآ هلتقف هياع كا دشو ىدضذع يف ةئعطلا هذه 0 هل تفقو لاقف

 يأ املف عجرو يا اماعااد رفاهذ> كالت يهاه لاق ء ءامش || هسرف تلعف اف لاق كاخأ نلسن ملانا

 ا نع ةغر رد 1 ولو عذقلا ن نلجأ اج انين لاقمهنا ةلاولاق هموق رخص

 كلذيف ر>ص لاقو



 ( غؤ)

 .ايبامموالا فك يفي هزلتالالا * ىنمولت لاب تيه ةلذاعو

 يلكعلا باوت نب رغلا لاق م موالاب هيلع اتا دا را اع هس لاللا درب ملو موللإب ه را د لاق

 قرنا راما و مراكملا لءفب اهنع راهنلاب هلغشل ليللاب همولت هريغ لاقو ه اناحلت م والاب ت ركب #

 موس ارد هنال هموق روماو او تالاما

 انلام مت مهر اذا كانو < 0 سراوف وجم ” الأ لوقت

 انا نم انخلا ءادها سيل ناو * :ئوزكااوا هادق يا منشلا بأ

 ايوان: ةيلاد عاشو :تدحتو # :هريغ تارت ناوخالا 00 ذإ

 ايوان وع سانا بر كيل هيت تيا عرش انورعا اهناذإ
 ايلا هيلع لخأ و ترد هل لقأ مل يننا ىدعو نوكو

 ايراعرهظلابدحأ ي أ لحن ا هز ةمرصا نا يدأ ى حفلا 3

 لاقف مهب عقوأ 3 دعل اهف داز مث مث ةديبع 3 لاق

 انلاخأ لو 6 2ك مهيب قا نق تماط وخلا ىذا

 ياوفرعب نأ فاخأ يفا لاف ءامثلا هسرف ىلع وهو مها نع لبقملا ماعلا يف ناك اماف ةديبع وأ لاق

 ةاق تلاقف اهوار يملا ند لع تفر دا ايلذ كاقا نرخ مم لاق اوهأتيف ءامثلا ةسغ اوفرعيو

 اوما ئاود لجاوالإ او ذهب رقمي هذسهو ءارغ ءامثلا اولاقف اورظنف ءامثلا لاو هذه ْ

 لاقف ةرم ينب ٍتاصاو اهيرد رض

 نيم 5 ةزعيوك ود« اذه وزان وركن هادتلو

 اهمال نانودي ال داحاو ىنث.نارعبلاب نوعابي# يضلا ةمنعنبا لاق نانو ال ءاننو ينم مرتالا لاق

 رخص لاقو عابرو ثال كالدكو نا نيثثا لوش نأ هحولاو هتهح نع فرص ام

 مارحلارهشلايف داحا:داحا * انانملا .ينيقالت نأ كل. تنم
 لاق تيمكلا 7 (1) ريغ عابرلابرعلا زواجت الو لاق |

 اراغعالا+لامرلاق ون تضع را واكو
 رخاملاطغ لث٠ءلغزت ءالح * ةئءطديزدىلإت مفد دقاو

 لاق لوبلاو مدلا نم ةدحاولا ةمفدلا ةلغزلاو لاق ًامطق ًاعطق مدلا جر لغزت

 ةرم نب نمل نمف ضيا رخص لاقو»# اطاظزا قاطأ ف 1 ١
 رشبنباوةزو> موبار معو * اد دب ندلخلا تاق

 ىردب تيفو ادقفردب نمو * قدص لاح رتاتق حس نهو

 ا دحاولا نم لعءفمو لاعف نزاوم اهدحأ ناعوتف لدءلاوذ انأو هحرشو حيضوتلاف لاق )١(

 اسايف امم امو اناا مودق ةرشعلاو ةسخا ْق ليقو حصالا ىلع ياو هلا يفو قاشناب ةعيرالا يا

 دع أ لوش ضراعي الو م ع ةصاخ لاعف ىلع ساش ليقو جاجزلاو نفوكلا دنع

 اعين ملام حو اهرغ نال ةعبرالا زواحت 1 برمعلا نا ير اذعلاو



 رث ريغ ةئالا اًيورف و # ٠ القل ةفجس دو و

 ان رون وحش اموتاتق # دعس نا ةياعل ءاقفأ نهو

 راكب مهعرشأو مياتقتف *« موق كال_هديرن انكلو إ

 اضيا رص لاقو ٌْ

 اتعلم اضرلا 4م ا الو نإ ا.ءم هدلا كلا يرأال الأ

 انغاو ىرمح نرص س وفتلااماذإ د مهي قارفاتمءاطق ةوخا ىذو

 ايلحتملا لباولا يداوغلا كاقس * ةشيب عارحا نينب سمرا لوقا

 ظ ارح الكل يورط سدا لجفلااذإع ف2: همر نبا. دا ىفل علا
 38 نزا وه نب ركب نب منج داللب 0-3 ف ايزاف جرذخ ةلهر عع نإ مشاه أ 41 ةديع 5 لاق

 اذهلاقو هعبتت مشا ر أسمالا نب نسق هتلفع اذ روعش نعد هت ا دا واغش ا 1

 هةاذ ناك اذإ يت> رحشنا نيب دل رش هتحاح ىلع اع أاملف لاو نأ يدش لا ال ةبواعم تاغ |

 ثرانب و رمعتنب ءاسنخلا هو يلكلا نبا لاق كلذ ىف ءاسنخلا تلاقف(١) هلتةفةليعم هيلا لسرا ْ

 مح ند 8 نك هيدفاو اني و ىمح ١-1 س رافال ادؤ

 ميقملا سن الابو ممعاظن * ماس ينب لكي هيدقأ

 م الو مانت ال 0 ينبع تررقا مشاه نم َ

 سصعاشلا لوش هلو مهدشأو بر هلا دوسأ ة هره نب همرمص ن هلمرح نإ مشاه ناكو هدم بع ولأ لاق

 هك تادلاوال هقيصو ٠ هلمعيلا ظ59 نيتاهلا م و, * هلم َندح ن١ مشاه هلبأ ايحأ

 ىورسكلا ا”دح لاق نورأانب ننيطا ن 8 دع ينادج لاق شفخالا ناماس نب ىلع ) ىنادح (

 لوشو عر وهو اهنحامم 4 .ىادقو ة 0 دض#ك وهوأ يببأ عاب ترره لاق يممصالا نع

 اناه سيبللا مهنا وأ« عا تنكل ًاناتنا تكور

 0 يذلا وه لاق ال تاقهفرعت 3 لاق اذه ماه نه تلقا

 اههول ةمقلا ىيذنل دا+غ ناو * ا

 اهءيمر داب ريقلا يف ةقرف» © هماظعو ىتفلا قالا رك ذنو

 اهئاوراهدغو ينع ضرغيو * اهراس تابأ له سقلك ىلس
 انوع ركو اينايف -ن قم اذا نى كتوب قاما ىو لو

 سعاشلا هيف لوب يذلا وه تفرع ال لاق هفرعأ ال تلق.

 ئ درفنادقو هاعرف ةهح ند مهئمدحاو لك نيف رفتم مهيقل روصنم نإ ماس ىف نمءاسنخلاو روصنم



 ادا

 هلينذال نءوبنذلا اذلتقي * هلمرخ نب مشاه هانأ ايحأ
 هلب رغم هلود كولملا ىرت

 م7 ثلا ي ىهم هو

 كتسوص

 رادلا ةئمد ىهياس نم ا # رافجإل يع ْن « عبرلا دبأأت

 "يو رار اويناجاح ىلا ا طقاست * ينادحم 0 0 . لح دقو

 هنألاَقإ رمصتنلاب لمر ايفو يلع- مولا قترخم 5 ان جره يداولا رهعا ءانغلاو لطذالل رعشلا

 شح نك ذو م 12 يعاشطا رك ذ يطسولاب لمر فيفخ اءيفو هريغل هنإ لاقيو عماج نإل

 5 ةديصقلا هذه نم هيف ينذي اممو #9 يله ولا لوألي# فيفزح مهاربال أميف نأ

 0 أمف الو 1 ال ينءدان ساكلاب ميرص تبراسو

 0 م # دقو لومشلا حارلا ب ىط هتعزان

 يراضلا لحالا وحس مهملا تءس # مه زيمو حايصع اهونأ الا

 اهنمو لالدلل اهن 1 0 5 نع رصفنملاب هي حرس نبال تايبالا هذهيف ءانغلا

 10 دع جاصل ةاوغلا ى نع * ا.كح ضايراا نإذ هينذن درف

 راطع تدب نم جراخ واع رولا + صض ردم صارقلا ىد ن 0

 نع ىط ولا يرق رولا قالاطاب لوالا ليقثلا ند : طسوالا ردقلا نم 11 حرص نإ هانغاأل

 قررت و :ةاورالوا نقدم ف كلال نأ يعءاشطا رك ذو ديل هنا ةناب نب ورع رك ذو قحسا

 هلوق هدعبو * اك ضايرلا نابذ هينغت درف * هلوق يف مكحلو كلام ا هتيسأ

 نأ و تانح نيب عدم يف #* تسحام لوط ن متسع دق ءايوص

 اهنمو رصنلا لق
 راقا نع ”نثيرك يتلودو © م-هطالظ يف نشرت لكل
 راهطاب تا 1 0 نع * مهر زام اوالش أون راح اذا موق

 نم عنمامل ةيواعم نب ديزي لطخالا اه 1 ةديصقلا هذهو هسنحم مو هباتك نه ه نحل اهف نويل

 ناك كلذ يف ببسلا نإ ليقف مهئاحبب ص يذلا وه ديزي ناكو راصنالا اع نيحهناسل عطق

 نر كا نب نمرلادعل ىمح لب لبقو ةيواعم تنب ةلءرب ناسح نب نمحرلا دبع سيشن

 لاق قيرز : نبأ يف ند لاق يرهزلا ىحن بأ يف ”دح لاق ةماش نب رمح اندح لاق يره وهلا

 لاقف ةيواعم تنذب ةلمرب ناسح نب نمحرلا دبع بيش

 *# ىنعلاب انريسم ائمطق ذا # لازغ موب نيرك ذب له لمر

 ينع كيلي فوس لح ناو ء * يش له هللا كرمع نيلوقت ذا

 5 كيلا كارآ ادق اك نه انه نبا ىو تولعط أ لععأ

 رجع كلا د نتاغالا 2 027



)١5( 

 ْ 1 ىقىر ” الأ 00 لاو ةيواعم ىلع لذدف بضغف ةيوأام نب دب زب كلذ غلق لاو

 ناسح نب نمحرلا دبع لاق وه نمو.لاق انئاسنب ببشتيو انضاسعاب م 6 1 جلعلا
 ا 01 لينا كلو هردفلا يد ند اه حبقأ ريع نم لولا كحل 0 لاق ناقاي ءدعتاو

 ملأ نح 0 عاب لاق هلع اول د املف هب هرك ذ اومدق املف لاق يف رك ذ مث راصنالا دقو مدقق

 ( فرشأ يرعش هب ارد ادا شأ تدلك كلر نو لآل نيمؤلا زها تي ةلمرإ بيت كلنا يقام

 اا را ءارأ اه ويلاق م لاق اجلال اطل نإو لاق دبع ارح نع تنأ نيآو لاق 5 0

 08 اذ برشا نأ كلذ يف ةيواعت ند ناكام ديزي ضرب لف لاقي هينت ب ذك امج امهب ببشإ
 ىلع كلدأ 019 نتنؤلا مآ نم قؤغأ لاقث راصنالا جا لاقفب لمح نب تنك ىلا لير أف
 ن* قرفآ لاق راصنالا جها لاقف هب اعدف لاق لطخالا لاق وه نمو لاق رهاملا رفاكلا ىعاشلا

 لاقف مهادبف لاق كلذب كل انا اًئيش فال لاقف نيئمؤملا ريما

 رامحو ةرامج نيب شحملاك * هتلخ ةعيرفلا نباتيسأ 2

 رارعكو لصيلص نيب عزاب #*# ةباصع دووملا نه هلالا ن

 راظطشملا» نم مهعوع :|رمع مهيار ريصعلا رده اذا موق

 راجتلا وزب مكحتاسم اوذخو # اهاها نموءتسل مراكملا واخ

 161 حلق لك دالوا * مروهظ نوداعي سراوفلانإ

 ”راصأ لا ملام تحب مؤالاو *# العلاو م راكملاب ن 8و تيهذ

 ع نيئم وما ريمأاي لاقو هتماع هسار ع 3 1 ةيواعم ىلع لذ دق ريشب نب .نامعت ١١ كلذ غايف

 لاق لعف وا لاق انئامع ت تحب مؤالا نا لطخالا معز لاق كاذام اريخو ام رك راب ليل لاقدم عل

 .هاعدق هل هن 0 اكش تدبأ ناف ةثيلاب ود 0 و 7 ىع ذب وهو هم 4. اع هلوق ف 2 3 لاق

 لاخلا لاَقف هلييس ىلع اهم تاب 0 ةنبلاب

 كلام كلا ةادغ يفاو

 ةيعس و كولملا نب ديزي الواو

 ا 2مل من نأ #

 ادكنأ رشلا نيا رادح تال #

 أدلب ليفلاامب يمريولءاس رخو

 ادربلا فالسلا ينينأي اهو #* ةرمغ قاح موب ىنع عفادو

 ؟ادصقأف ماس || مل مه اذا # ةحل ق_شمد يف ايمن تايو

 انها 5 ااادجس را ن ما#

 اورو طاق رمال دعإ 4#
 ياراذا اروطوارا وطاهيفاح

 اه دعا ١ نامت ران يف 8 تأفطاو

 اد معو ينعطتسي م ذإ حك |ااىوط# ةصنباىود ب |[ عاراكو

 ظ هلخدأف ال وأ 1 2 لحدا لوجر || ا ميقا ام ع 4 هن فو نا هيف 0 ةنادل كال لاق

 انوار ١05 و حل

 را تالا مندل

  | 1 0 1ا 1 ١
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 ا د 1 1 كحل ل قل 6 تس خوة ا ا ت6 جا 7190115 ا ل 77170709105 71 قع تت تت حد ص صصص د دع سموصم دع.

 ينأ نع ىنئاذملا انثدح لاق زارا ثرحلا نب دمحأ انثيح لاق ىدبيلا سانملا نب دمت (اندحا ١
 ىلع لخدف ديزب تظفف 0 ع نايح نأ نم رلا ديع بيش لاق كرايملا نب نم رلا ديع

 لاقلاةلاةامولاق يتدعب بوش لاق ملو لاق ناسح نب نه>رلا دبع لقا نينمؤملا ريمألي لاقت ةيواعم ١
 .توريج يف ءاوثلا تالءو .* نوزملاك تبو ىليل لاط ظ

 لوي هنا لاق هللا هدمبأ هنزحو هليا لوط نم انيلع امو ينباي ةيواعم لاق ]
 نونلظلا تام نع لهأ نط.« تح ماشلاب تب رتغا كاذإف

 لوش هن اق هل ند ن ائءلع و ينباب لاق خهنآ"نلاق لها .ظن دماايلع امو ا ل

 نونكمرهوج نم تزيد:صاوغلا ةؤاْؤ لدم ءازهز يه 0 ٠

 . لوقب هنإ لاق ينبأي قدص لاق :

 : لوقي هنإ لاق اذكه ىه ينباي قدص لاق

 -.. قوطنم نمارم ف ذك ءارمخسطلا 4201 ىلا ا رفا 5 ظ

 لاقام ىدشنأ لاقو كدض مث ينباي اذه لك الو لاق يريعخم تذخأو اهرصخم تذخأ .اهترصاخ
 1 هلوق 5 ام :

 نوطيق يف ءاتشلا دح دنع # اهوءصن لجحارم نم ةقا ظ

 قع اعراخ تنك ناو ف «:انلانم تاخد اذإ يراشتنع 0

 نوناكلا ع الط ءالصد #* وملاو ةولالاو دنلا 5 د

 نوجحرزلاو ناحيرلا تقطن #* توسو تجحزشا دق .ءاقو 5 ش ظ

 زواحتلاو :ةلصلاب هفكت انكلو لتقلا نود ةبوقعلاو اذه يف لتقلا بحي :سال ىنباي لاق
 الا قف تايالا دع قام هك ظ ظ

 كسب وم
 نك صهو> نم تز.مصاوغلا ولو كك ءارهز يه ظ

 - نود مراكملانم ءانس يف « اهدحم ل امي سنام اذإو

 ناوفس نب بيعاتندجب لاق باد نبا نع ىدع نب يملا رك ذو (حاطتلا نا باتك نم ١١
 ةيواسمل ننانلا لاقف:هرعش فاه زك ذو .ةيواعم ةنبان تعي "ناك تباث ثا ناسح نت نخر كو

 هسلج |نسانلا تايرخأ يف لذحدب ناكو هيلعدفو املف كلذرش هباودا نكلو اللاقف الكبد
 لاق ءيش ىأ يف لاق كيلع ةبناع يرخالا يتنبا لاق مث هيدحو ههجوب هيلع لبقأو هعم ريرسس ىلع
 سانلا كلذ غلب ولعف املف اهدمتو اهرك اذ انأ ةماركو يبتملا اهلفلاق اهايإ ككرتو اهأ كتحادم يف ١
 نم ٍلعو م رهاو ةيواعم يار لعوه اذاف 'يثل ةبواعم ةئباب ناسح نبأ بيشت نا ير انك دق اولاق

 ىلعب ذك هنا سانلا معتق اط لصا الو اب ببشيل هعدخ امنا هنا ىرخأ تنب هل سيل هنا فرعي ناك

 كلذ لمف هنإ راصنالا ءامم ىلع لطخالا ةيوام» نب ديزي لمح ىف لبق دقو ةيناثلا رك ذ امل ىلوالا
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  نمحر لا دبع هتاجاهم يف يكحلا نب ناورم يخبأ ةيمأ نب صاعلا نب مكحلا نب نمحرلا ديعل ايصعت
 ءاحملا ف ناهي نبا ءالاتما ا هلاضعو

 مد كلذ يف ببسلاو ىجابتلا ىف اهربخ رك ذ اج
 نع ذامد سورا انندح لاق ل دب اد اح لاق شحال ناماس نب 30 ا ( ظ

 نمحراا دبعا اليلخ ناسح نب نمحرلا دبع ناك لاق يراصنالا 1 باطخلا وبأ ينربخأ لاق ةديس بع يفأ

 ١ مارا لسارف.كلغا ىف. كتل ناسح نبا نا هل ليقف هل اطلاخم صاعلا ىنأ ني مكحلا نب 5

 ناحل ٠ نبا لسرأف ىلا 5 ها جا نإ ىلا 0 تلاق اه>وز كلذ تارخأف ن امسح

 الها روز ينأرما نا اه لقو اهلا بهذا لوسر | لاقو هلصاوت تناكو مكحلا نبا ةأسما ىلا
 اهاخداف ينأ ما تءاح هللاو 0 مَ ةعاس اهعم دعقف هترازف ولخم ىح , ييدوزف مويلا |

 مقودقو ىابإ ك.ح تتركد كنا م ا نم رلا دع ىلا تاسراف هلا أو هيج ىلا ادب ظ

 تلاق ذا اهعم دعاقل هناف ليقأ مث م 2 لهف هتعيض ىلا مويلا جرخ دق ناسح نبا نإو يباق ىف ك3

 املف هلا سا هيف ىذلا تدلا هتلخداف كب رعشرال هنال تدبلا اذه لخداف نادح نبا ءاح دق هل

 ينأ 0  ةمدع ونا لاق هحاض امهم ل كا رمشلا عقوو ة ذاوملا نهار

 هوعدنو نمر لأدب عاج < تناك نأ سح نأ أ سعا نأ نومحز, مهاف ا 5 ىراغنالا باطلا

 مكحلا نبا ة رع ل_ءسارف ناسح نبا كلذ غلبو اهحوز نيبو هنبب املاظفح كلذ يبأف ايش ىلا

 | ناكف ناس نءأ: ىلا ت تا كتءيض 5-5 اذا كنا هل لبقو م ا نإ كلذ غلبو امحضف يف

 تثعبو جرن اذكو اذك ناكع ىلا علاطأ يت يقف ا 0 نلاقي هزغا مكحلا دا

 ادع راع دف ناسح نا نأن ظ نيح م 0 ا عجرو لعفب اك ءاط دا نبا يللا هنا

 ناسح نا ة 07 ىلا ثعيف نمحرلادبع ل دوم قارفلح كاجو هللاو م كلا نبا تلاقف حتفتساف

 اما تعضوف هيلع تاخد د تلقاو تاق ةعاسلا ىلا نفاق ةق» يلق يف كل تعقو دق هنأ |

 كح ني ةكلاه ّللاو ينإ تلاق كناش اق ىلا لاسرالا ترك ت5 - نا: راغب اهحوزو

 يتلا يه اع 3 معزو اهلع ىأيو هيلا ل لك كاع 1ع نأ دا ا عمسل و 0 لاق

 دق اهل لاق اه>وز 30 همالك نم غرف املف كلهأ يف كفا ناس> نبا نا مكحلا نال

 - ِش امهمع جرخ دحاو ناكم يف اءهعمح اءلف ناسح نبا هيف ىذلا تيبلا اًياخدأو ينأ سما 0

 يلكلا نب ماشع نع ربكب نبا انثدح لاق يشاي رلا ينربخأ لاق ديرد نبا ( ىنربخأ ) هنأ سما قاطو
 ينع بهذا مهللا لوقيو تريلا فراك 82 ناورم تيار لاق ميل نع ديس ئا دلاخ ن

 د.عهلاقو ناؤرم نع ء رعشلا يهذق هنئم ذاعتساام كلأسأ يا موللا لوُش نمرلا دنع هوذأو 0

 يحام ءأأ بحس نأ يمحداعلا نا كييعس يب ١ قحساو كاان ٠ نع ثتدح هناف يلكلا ا ماشهامأو نمرلا

 نانح 0 مكحلا نبا ةلاقف-ناورم ةرامإ يف امهل بلكاب ل 1 ا
 دطصت+ مكبالك لئموعقب * ةيطلق اهنا كبالك رجزأ
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 ناح ناةلعد

 ديصتملا نع انينغي رمتلاف #هديصةسارف نا ايزاك نم

 ددرتماوغلولا يف مكبالكك « مكمأو نوقير سانأ انا
 دنهم لكب مكعني فيررلاو © 0 بضل < انزع

 مك ن نب نحرلا دع لاقف ن اضراقتي المل ةنيدملا ىلا .اعجر ِ

 مرج يه م 2 ىلوىدنع * تبرعضدق ديعلا مأكمألثمو

 مربلا ر /اهن قرودقلا يلغ « اهوامت اهاانذ دنع تا

 اف لوش تلا «ديصش هيلع ناس> نإ ِن مح رلا دبع اهضقنت

 مكحلا ىنبب نع لئاسف تض ىعاذأ *# هتيطم يحيزمملا ب 75 نا اع 0

 منلاوناونلا ىلعاوركف 1 # مهودعاأوقال ذا نيلئاقلا 2

 مكملا يتب اي كاخأ مين الا «. كل لاق بيلا حصن نيمأن مك

 مصتمم .عابلا ريصق لولذ ١ م 6-0 ضيفا لجر .نع
 ناسح نبا لاقو

 امانذأ سانلا غورف راصو لذ #« هبزيزعلاو ازب نع ليلذلا راص

 برأ سانا ومتنك قم كف © ل نيم قح سمتللقا
 ايانأ معلا مر.دق م 2 ًانع » ولسواورظنام كعلطا وقرافف

 اير ناسنالل رهذلل ساوب اي # ركذمدا وأ م

 باطخلا نأ ن ع ةدنيعوبأ (يثدحو )ةامد لاق انهه اهم رك ذل ينعمال ةريثك ضئاقن امهلو

 وهو را نبا ديمس ىلا ةفيلخلا وهو ذئموي ةيواعم بتك اشدفاو و يجابلا كال

 حدمامو دعست اقيدص ناسح نبا ناكو لاق طوس 1 2 دحأو نك نأ ةئيدملا ىلع هللاع

 ذأ مدق املف ناورم ىلو مث اممع كسماف همت نبا ب 2 ير نأ ءركش ها

 مش كثلابوهو ريشب نب ناكعتلا يلا ناد ا هةكذ 6 برغل مو طوس 3 هبرمضف ناسح نبا

 ةيواعم دع انيكم اريك ناكو

 ا دقأر 1 لياخ م «» اهلاتنا انلاعأورتقتل

 نائسولا ظقويو امون بك © انلاعج ري دقف ن .كبام نا

 اوناك دهملا لعام دقامأ رد انيوبأ راصاعو ارعنفا

 ناوه كيلع يسمأءأ تاكا هلق م اكوا م-عإ

 ناك رلا كاذب مكحاأو * تضر قاسنا تبا 0

 نان دحلا اهب . فارومأ ن م *# ىوابكعءنبانا اولاق مث

 نادشللا هر نا مف ةيقت_حصلاودولاو ماح زال

 نانسلاالولناديعااضءكوأ * ةانق نداعاف 0 *
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 برضينأ أرقم عدن تمكن نيم ماوملا 5 اردهل لاق ةبواعم ىلع اعلا لخدف هل 0 ةديصق يهوا

 : لاقءاخأ برضب مو قانيفع نا تضف ناو ت ل م لعش و بام بام مكحلا ن نبا و كاي نبا

 أ برغي ا ءاع مزعي. ةيواعم يلا ةتكف ديعس ىلا تنتك ٠١ لثك هيلا ب 5 دنا لق دايس 0

 ْ كج رخمىبا ناسح نءا عب ناورم ىلع باتكلا دق اماف ةلح 1 نءا ىلا ثسعاو ةيام ءاخأ ٍْ

 1 لاقذ هللا رذتعاو كل بيذاتلا ليس نعالا كيلا ينم ناكام ناكامو كدلاو لم انأ امئاو
 هيلا هب> وفناوص كالد كوسرلا غلبأف هنم ليش نأ ىباو هءاح دق ولالا اذه 2 هلا دبام 0

 هءاح واهب عنصاام مم لاق ومطعا يفاهس يرو نيئم وما ريما هد هل ليقف شحلا ٍق هع 0 ةلاب

 ناورا لوسرلا لاقف ثدح دق ىمالالا لءفام لفي مل هنا تملع دق لاقف ربلا هو ريخاف هموق'

 كل هيلا اوماطب نا مهملأ ب ناظو راصنالا ىلا ناوص ثعبف كلادملا مف وفعل 5 يبا دوق دع مدل م

 م ضع ناسخ نبا ىتاف نس هبرضف هج رخاف م ماحاق هيلا و ءاطق فرعض هناق 0 هب رمل

 لس امهوذا مام - نيس# هبرصاو هلام 0 4ل لاف كلذ نه كوبام يومال 9-6

 غلب وةنيدملا عاش َىَح مالكلا اذه 6-5 دعا ترام 0 د.علا برضيإام هبنرض اعاو دع هنأ

 برق ص اقاف مغ 5 اهف انل ةحاحالهل لاقةنناس> نبا ناورص دا يتاف هياع قثف مكحلا نا

 مكحلا نباوحم نمح نم راا دنع لاقف ىرخأ نيس مكحلا 5

 رجحافلاك هرعش دشنيو 0 ه"ىرممايفك رعش ضإ رق دعو اذ عد

 سعال تي هأآ ومو © ةلتتم مسلو اومكمع ناهع

 3ك 0 هل ممهالحأ ةفيف دس ةئباوث و

 #4 رباغال ة.سمنوتملاو * مهم ها ىلع راع مه ٌؤايحأ

 رزاحارافش ىلا سويتلا رظن © مهلا تددم اذا نورظني مه

 رهاقلا زيزعلا يلا "ليلذلا رظن مهناقذأ ي وود ود 0

 : مكحلا نبا لاقف

 داوسس ىيل هزاع انتم“ # ان رحنا رموث بن ادقل

 داعس يباب ةوعد يدانو * ديشميف حييصهبفاطا

  ىدانتنإ ةايحال نكلو * ايحتندان ولت ع س اذقل

 ن1 نود ناسح نال هنو ةوب نا 1 ينب نم رعشألا“يف 1 نجح م 5 نكعاف ةديع 0 لاق

 .٠ لاقفىعألا لكاب : مهريعو ةنعلو ىلع ناد هابأ لظعملا نبا برُضب هريعو هاحبف مكسملا

 مالا كسار داق لذأ * ماس نم قطتحلا ننا' نأ

 ماعطلا ةبك افتأ اطخعأ قل ام كاكأف يهمل ىلاثدمع

 * ٠ ماح راجنلا ينب اي مكيدل د راحل امو

 000 ماس فرطلاوهتس 3 ا #« هيدياش رتقم راطا لظب

 1 ههأنر 0 رم. جر هيلع لجو نع للا اوعد 3 ع 0 ءاحطاب راجعا ين نب ع املف لاق
 بدك ههجممعرب -
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 00 2 .كلذ 5 0 نا ل 10 ف دنالا هل ضرعدف

 مقا ٠ 4همد 7 0 »* 0 هولي ثدللاو د

 عتباشلابو.. ينادلا تاس اب * 8 وعدي وهو هر ذأ

 عداصلا ةوف يوب الو ان مهعودص“ نمرلا عقرال

 "لكلا نبأ لاقو ينارسدت مادحا رصنال و لاق طق ريك دسالا كاليق دحا اعدام هناا هل .تااقف

 لاخالا ءاجيهف ناسج نب | ىلع امهم ناعتساف مكحلا نبال نيقيدص يراد نيكسمو لطخالا نك

 ىلا هاووعدت ةيماللا هن داصقب نيكسم 4: 06 ب هيلا 0 عا 5586 اوال ت 0 نيكسم هل لاقو :

 : ٍ | موا 2 لاَقف ة ةر ةانملاوةرخافملا ا

 .لالظلاك الا لا ومال اهون + كل باي بانلا نأ آلا
 لان ل يوسهن تءمس * ِ ينلكذ بايع || لس ناِف

 لاقف ناس> نبأ هباحاف 3م 7 ئ اهنف رخشب ادح هل ةليوط يو

 ل رغعت يملا تاب + لوك نكمشا كتع قالا
 لاضنلا ىداريطي رمع الو * مة لا لضانتلا ىلا توعد

 لاف ةديبع ونا ( ينادك ) ذامد لاق * امهني لضانتلا عطقن| 8 نحكم ةديصق نم كوطا ىهو

 ْ ليعج نب بركح انئعمو ةبواعم ةفايض يفا انك لاق قدزرفلا يادح لاق يريمتلا ةم ةمح وبا يف نه

 انحِضفو هءاغو مكملا نب نورادع حضف دقن اسحب ن ١, نا هل لاق ةيواعمنب 1 رش يات ||

 هلع هللأ ىلد هللا لوسر اورصأ و اوعاأ كذمشلا ىف تيا ىداواتل تاكو لاك را 2

 رون ناس اجل ناك مثوحم نا ىلا انيال ينارصن ائم مالغ ىلع كلدا ينكلو - هل 1و مو

 نا ةديبعوب أ لاق د“ عأ لاق ينعن نأ ىلع لاقؤ مهاحمب ا ةاعدف لطخالا تا وه ند لاق

 :ءاصن الا اهفاحم يف كا هنأ هي كا م لاقفلطخ>الا ىلع هلدف مماح م يعلو تك ةبواعم

 ,نامتللا نا هنع كالذ انيور نم دم ف ونا دازو ريش 0 كا || ريخو اهربذ يغمو كح دقو

 لاقف لطخالا ىلع در ريش نبا

 ارا اكو 5 رتل نه * لئاو هيأة باغت لئابق غلبأ

 .رامح لك عارذ قوف مقرلاك «# نيب تلغت 26 نيب مؤالاف

 . هيف لاقف هوم نأ لطخالا هفاثخ لاق

 » ريشا يف ا ىلا اه نب كوب 0 هع رفلا ىفب 0

 رودحسلا نم نب هرمصعلا كرجش © . نةشدراخعلا يف نم يأ

 هيلع اودعتيأ راضن الانا 3 هزبخ يف ةديع 2 (لاق) ٠ 0 6 شن تملا نودهت لعشوب مو

 تاق, دق ىنا هتقو نم ديزي ىلا سدو هراجأ دق 5 ينبا نوكي نأالا هناسأ ل مط لاق ةيواعم

 ءابإ هن راحإ يف ةيواعم نب ديزي لاقف راق هرجأف ص ا موقلل
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 اال عار م يات » ةرعدتزرملا فوبلملا لالا هد
 اماسل هع نيشاولا ةيملاو «# ىدهشم موقلا دهثم هع جرفت

 تيبس وح
 انيقتلا ال ىلع ىضقي داك # انيح كح ريقساب ىل نآك

 اني *يث بحأ مترقوأ © ملأت ول مكنا هل 1١
 أ يطسولاب ليقث ينان امو ناويمنب كالملادبءعنب ديزي ةيراجةبال ءانفااوةعسر يبا نب رمعل رعثلا

 ور* عزو ىلع-ولاب قالعم لوا ليث فرفع ىلذهال رعشلا اذه يفو ديزباي ريقساي ناكم تالمجو

 .ًافيفخ خورف نباو يمرادال هيفو رصنبلاب لوأ ليقث رميالا نحل يماشهلا للقو رجال هنا ةنإب نبا

 .قاحسانع يطسولا يرمم يف قاعم سيف يءرادلا نحلو لبق
 ماه ةبابح رابخأ هيما

 00 1 ن1 لديعو ةامر نإب فري اهاغأ نم لعرأ: ةئيدملا تادلود+ن. ةدلوم ةباح تناك
 1011 ةكرط ةيعولا لف ةولخ تناكو.نييكملا قحال لآل تناك لب .ليقو !دأو اهبرتح
 , ةليمح نعو ديعمو كلامو زرحم نباو عمم نبا نع ءانغاا تذخاو دوعلا ةبراض توصلا ةييط

 58 رل تناك اهنا ليقو ةبابح اهارتشأ انا ديزي اهامسق ةيلاعلا ىمست تااكصو ءالمملا ةزعو

 | قس |ىثدح لاق ةيث نب رع انثدح لاق رامع نب هللا دينع نب دحأ ( لحال ا. ناب فرع

 تش دعا كك ني

 تاخد افائيه نبا ىعدي لح را ةبامح تناكو لاق ةصيق نب متاح ينأدح لاق يلد وللا مها راننإ

 ينغدو هاقلمو ك ير فو اهدمو ناسذ هل رازا ُُق كلما دنع ن ديزي ىلع

 اهتارت اهاز ذأ تاءافقتمإاو كلم ند ددحلا نيد

 يك املا انيلع يمي * دحا اع ىرال ةلذ يف

 35 ديزي ل لاق لاق هبا نع نسوا يبا نب ليموسأ نع راكب 0 ريب زأا هآورو ىبردملا رار نع

 ارا لوس لإ تعصب هيرو ِى نك تاواناك ىعاز : رص ءا| ل 7 ْن بتبوضص٠ ةيراح ةماللس عرش 7-0 ةفاللا 4 تدوأ اع م نام كمل | دع

 ّ م ر 2 ى كف حلا ذم الاانلا لاق < نآلا انآ لاق هدنع اًسمححا اعاف- هل ايزتداق ل سزاف ةكللا .ةجال ةيراح ةءاحو

 رفاسملا بايالاب اع رق 5 «© يوتلا ايت رةئساواهاصع تقلاف

 لاق راكب نب ريبزلا يف'دح لاق تايزلا كلاا دبع نب د# نب نوره ا”دسح لاق ىلع نب نسما

 م يننادملا 0 هبأ نع داع يورو اهارتشاديزب ىلوامه»: ناك اءاف ةيهرفأ كَ اهالوم م جرخ مث

 2ظ1'ه ضظهش

 ظ2ظ0خ1]1]1101011171 7 7 ا م

 ١

 درنف نه ضع" يدل

000000 

 . «ديزو
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 انينأو نزح لوط #* اولو ني> ينوثر وأ

 ىلإ تراص اه اذ ديزي ةيراح ةبابح يه اذإو ءانلابسف اهعم لجر جرن 2 يه>اذ ان يتحابرسف لاق

 (يرخا) يرد فلا مهرد فلا انم دجاو لك يطع 11 ةنيدملا يلاوىلإ 5-0 ا را 2

 اذه ىورو 2 نع قحسإ 1 ينثدج لاق ب ةيش نب رمح انثدح لاق رامع نب هلا دبع نب دحأ

 لجرل تناكو ةيلاعلا يمسأ تناك ةبايح نا منأ هريخو ين ادملا َنَع أ نع قدحسا نب داح ريكا

 ور# نب هللا دبع تنب ةدعس جوزتف ناماس ةفالخ يف كلملا ديع نب ديزب مدقف ةئردملاب يلاوملا نم

 كلذ لثم ىلع رفعج نب هللا ديبع نب ىلع نب دمحم تنب ةحرو راند فلا نررشع ىلع ناهع نا

 لاقتساف ناملس لوق ديزي غلبف هي هيلع نرحجال ِلاَقف ناماس كلذ غلبف رائد فل ةيلاعلا يرتشأو

 ارح ةدعس امرتشأ ديزي ىلو املف ةيّغرفا لها نم لجر كلذ دس اهارتشأ مث * ةباج يلوم

 هلثث مل 'ئث ايندلا نم كيلع ىتب له هل تلاق اهدنع تلصح ا.لف اهيرتشمو اهلاط دبال هنا تءلعو
 تنخبا اهنا لاقيو هدنع ةدعس ردق مظعو ةبايح اهامسف كل يهو يه هذه تلاقف ةيلاعلا عن لاَقف

 جاجحلام نإ ليقو 5 اع اهرب دهعلا ةيالو ىف هدنع اهنبال ”ىطوت نأ هل امم 3 لبق اهباع

 هف وبرلا رك ذ اذكه كلذ اه تفوف كلذ الع تدك هل اهعاتيا ىلا يه ديزي نب لولا 3

 دقق دام ريشا ةدعس نأ معز نهو لاق همع نع هنع دمحم نب نوره نع ىلع نب نسا هن انربخأ

 يتح هدنع ةدعس نا 00 لاقف هل خأ تنب دلاخ ١ امخأ ىلا ديزي, بطخ مثينئادملا (لاق) احا

 ةبراج هن ”اوطاطف يف وه انييفهيضرعسي دلاخ هيلع مدقف بطغف د غابو ي ا تالا ف

 كنعيضرف نينموللا ريما تلك ذه “كلل لوقيو.مالسلا كنلع ًارقت د وادما هل د تلاقف اهمدخ ىف +
 | هسار عفرف ديزن نم اماكمواهردق هل رايح ايما ايد نمو دواد ما نم لاقف تفتلاف

 ىلا لسراو بضيق ديزي ىلا كاذ تكشف هب تدل بيسي ىنع اضرلا نا ا ىلوق لاقف ةيراجطا ىلإ

 ةءاعلتا اوملقو هطاطبسغ اوماقاق ناوعالا نم هسمومشب ةيابح كوبردللا لحلا عي يف دلاخ
 املاملاقف كسفنب تعنصام اذه ةبابح لسر اولاق اذهام مكليو لاقف هباحصا ىلعو هيلع طقس يتح

 نا: .بيبح نب سنوي -نع مالس نب دم ينادحو قحسا (لاق) امضغب اهاضر هيشاام هللا اهازذا

 ثرحا لاق اهب جرخ املف رايد. فال ةعئراب ةيلاعلا همنا ناكو ةيابح يرتشا كلملا دبع ني ديزي

 : اهبف دلاخ نبا

 قرمثلا علطم كبلب اودغو * قلخلا نسحأب ريمالا نمل
 قي نذل ماهأ ودعت © اهب داه نرك ىلع ترم

 قشعلا سيلو نونحلا اذه * هتحهم رومقملك تالظف

 قألا فاجن ناهدلا قبع # اهب ريبعلا قع ةيبظاي

 لاَةْفدَت رطأو تداعب افهتنفف هب ينينغ اهل لاقف هتريخأف هنع اهل سف ديزي غاب و رعش ءشلا يف ةبامح هتنغو

 اي تاب فل نا ىناهصالا ترقلا وا (لاق) اهئانغ ديح نم هنا يرمعل قحسا

 لوَش هناي يفو اهب جرو ريبز را نب بعصم اهحوزت امل ةحاط تنب ةشئاع يف اهلاق هلال دلاخ نب

 رع ثلا  يلاتالا - 001 3



 57 د نور طا معا

 )1٠ا(

 قدصلاو رلاو ىلا ا * نمو عيفرلا بسلا ىذتييلا يف

 وهواهاريشا دب زي نا ىرس ْر لأ ينرخأو 1 (لاق١ ةدعاط تنب ةغئاع ء رابخأ 3 كلذ 3 دقو

 مرخلا ةدلب نءاولذ> ىح 000( * مس هب 0 دق

 منا نم با اقوش: ترك ذن امو © اهرك ذا .نيح اهبلا يلق .نحي

 مشلا ةلهس لاش دور سمدلاك « اشر .اهعا ابيلا-انيتحا آلا ْ

 مركلاو مزطالهانمءاسنلا ىلع © تقاخ ذا سانلا بر هللا اهلضف

 زي كلذ غابو ةنيدملاو 15 لها نم. نونفملا مهراعشأ يف يعفو اوتك اه ءارعشلا ارق لاقو

 1 هغلب و قارفلاةدشموقلا 1 انا و فكف و دقو | هةاحر لبق 9 اذه لاف هكعم 00

 اهتيهوو ةينامعلاهنأ سما ةدعسامرتشاف كلل» ّىح هءاق يف 1 مو اهدرف كلذ يف ماكنت دق ناماس تأ

 وول اب لا ةفافذ د نا لح لاق ق>-إ يف دج كاف ما ا لاق رامي ني

 ةبامح ةلز: 4.4 تعفرا د لاق ديزي نب ديلولا ىلوم ةراس 0 رمدتلا كا ناو نع نع كلملا دبع

 لوشو ينغلو مر أمعوسف مدل ءارو ند ماقف هي 43 يه ىدلا تديلا ىلا اموب لأ ديزي ديع !

 إ
 ”0 لك رك داك * انيح كيح ديزي ايىل ناك 1

 كاذ ٠ نكي لو هب 2 ملام 1 2 رادخلا ىلع هلق 4م ةعحاط طم اهدح وف مكلا هر ريقسأي ناك كا

 ةريبه نير< اهب ينو ديزي ىلع ةبامح تبلغ ىف نئادملا ( لاق ) هنم تكرحو اهماع هسفن واهلا

 دمع نب اا دعا ند نان كيو اش تقو ا ىلع لؤذدب نى ع هيلز 4 كتل قا

 نينؤلامأ ند عارخلا 0 نا ةءاسم نا اولاقو ديزب دنع هيف أو> دقو هتيالو ىلع ىلع كالا .

 نم ادحا لخدي مل نينم مءوملا ريما نأ تماع دقو هتف>و هنسل ىش نع تدكتم ناو هشدعل نأ

 8 رعلا ةيالو يف ةريمه نبا لمعو هلزع ىلع مزعو ديزيباق يف كلذ رقوف جار ا يف هب عا ظ

 ناعزانتي اناكؤةوادع دلاخ نب عاقعقلا نيبو 0 نبا نيب ناكو كلذ يف هل تاوعف ةبانح لبق نم

 لاقف ادغقارملا بحاصل هنا ةلزنم نينم'وملا ريمأ نم ةريبه نبا لزن دقل عاقمقال ليقف نادساحي 2
 0 00 زب نم لجحر هناف غاب اوما عمرا ءاان هايادهو ليللاب ةبابح ةريمه نأ قرطل ن 50

 رم انثدد لاق ىرهوألا زيزعلا دمع نب ني (اندحل) | لو يح > قارعلا ىف هل لمعت ةبايح

 57 انثدح.و هدانسإ ظفحا ملو هتظفحف ثيدحلا اذهب ثدحي .معارإ نب ق>سإ تعمس لاق ةيش

 تعج دقونامع نب بعص: نع يريبزلا بعصد انثدح لاق ريهز نب دمحا ىنثدح لاق عك فاخ

 يحرأ رمع راص اذاع لاقو زيزءاا دبع نب رمعب هش نأ كلما دبع نب ديزي دارا الاق اءمتياور ظ

 رع اماو عيكو ةياور يف اذكه صوحالا يلا تاسرأف ةبايح ىلع كلذ قف ىنه زعو لج هبرل
 تيلو كنا هللاقو برسشااوءانغلا ىلع حالالا ىف همولي ديزي ىلع لبقا ةماسم نا رك ذ هناف ةيش نبا

 كباس دوفولاو رو.الا يف راغالا نع ةمالا هذ تلغاشن دقو هلدعو زيزءلا دنع نب رع بقعب

 ملو برشا كرتب مهو هبتعاو هللاو تقدص لاقف مهع لفاغ تناو نودحيصي تامالظلا باداو |

 2 كينففق دا يس اصنشةه نيس نقم و * ” كش رت . نيج 27 002 30
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 كام خد شل تير ل اا ا

 )١ا١ه١٠6(

 ا هءددر نا هأ تلاقو .كلذ ُِق اناا لوشإ نا صوحالا َكأ ةب امح كتضانف امانأ ةبامح لع لح

 ١ ىف قحسإ لاق هل نذاف دام الا ْق نذأتساف كن ىلا صودالا لخدف رائد تل كلف هيار نع

 صوخحالا 1 هريدح

 ٠

 تحسس وك
 ادلع نات :نوزخا قلع دقن « انستا وحلا ياللا
 اذهساو ءاكلا يف يما ءاش نمو #2 ينمال ءاش نش يدو> امصلا 3

 اذحوأ نا عسل يفا 05 »+ ىلا + لظ 4 تدنف ناو ينإو

 ادما> ر>صاا سراب : ند ار>>ن .<ن» يوولامردنملو قمل 5 ااا |

 ا ادنفو نانثلا وذ هيف مال ناو * يومن و نإ“ اماالا :نشرعلا اق

 : ا هوم ككنو لاق ةبأم 1 0 صار هل كك هر هفو رول ءلا لوا لق فيفخ ديعمل ءانعلا |

 إ
 ةالصلا كَ نادم ”وملا ريمهأ جار اذا اهيرا 0 ضعت اا 4مم ا 7 كا او مس وعدد الو هب امح

 "هم لاقو هو>و يطخغف لوالا تْبلا تنغف اهدب ىف دوعلاو هتقلتف ا, ء اعا جورألا دازآ املف ىئيملعاف |

 0 نم هللا حب ف هللاو كقدَح لاقو املا كددك يهشن و ناتامالا ا امو »*# 36 م * ىلعشال

 ةيشنب رمع لاقوةباح ىلا داعو هيئغتو برعشي اهعم ماقاو سانلاب ىلصي نأ همم نم مالغاب كيف

 ٍ | اذه لوق.نه اهل لاق مث هب ا دوو هللا هنأ ف ان ىلعف هللاو تقدص ديزي لاقف هثيدح يف

 ١ هلوق اهلوا اهف ه4 لم ةدارصق ةلكنا 5 ” هريضحاف صوخحالا تلاق رعشلا'

 مرصتمريغ اقوش تم دقف دقوا * مضا نم ءايلعلاب رانلا دقوماي
 هريغو نيد نه 0 فلا نيعبرأ نم 1 ل 6 ك6 عفرا ديزي هل لاقف ةليوط صو

 داشنالا 2 ند اق هل نذاف ديزي ىلع صوخدالا نذاتسا كلب هريذ 2 تءصم لاقو | 0 هل صاف 1

 ْ ل قىح بثو اهع.س املف ت امبالا هذه هدشناف هل نذا تح هب لزب رف كتوو اذه سل .لاقف ظ

 ادنفو نامكلا وذ هيف مال 2 #2 يهتشن و نإ: امالا شعلا امو

 1 -< تم

 1 اه.طعت رائد فلا لاف ترام يلف صودحالا أم ل تاسا لاو ف نيئمؤملا 0 ا كدراف تااَقف د

 - راند تلا ءاطعاق صودالا

 م ءانمأا نم ريما اذه ّق أف ةيمسل قع

9 

 كفل وص

 مرصنم ريغاق وش تحم دقو لقوا د مخإ نه ءام ١ ءلا رانلا دقوه أب 0

 مدسلا قشاعلا داؤف 6 ماش مس اهل ناو اهو رانلا تقوم اب ا

 20 ورءعوقح-إو ساو َْن ء يلع ولا 5 ليقت فرد.فذ كيف 3 ءانغلاو صوخحالل رعشلا

 لاقةيش نب رمع انئدح لاق زيزعلا دبع نب دمح|( ىنربخا ) عماج نبال رخآ ليقث فيفح هيف نأ



 ) 6؟ 1١ (

 ْ ولا مم مسسإ لأ ينأو عا كلتا نبع نب ديوي كلغانمل قاق نعت نب مساقلا نب ىلع ينئدح

 هيلع ما دق امع ءاهنيو هظعب ديزي ىلع لّقأف 0 هيف تناكو مهدنع ردق اذ اساسارخ هل ىلوم

 دع ينتهن ناف هنع يهنت ىذلا يمالا اذه كرضحا يناف ديزي هل لاقف بارمشلاو ءانغلل عامسلا نم

 بذاكينا نملعيف ملكت نا كاياف يتمومع نم مع كنا يراوح ربخم ىلاو تيهتثا هرضحو هولبث ام

 نينغ يقح ايش لوشالو تسي خس ثلاو نينفف نويلع هلخدا مث ىمعب تسل كنإو

 لوفأ فيكف يتالع تيذأف 30 ريغ ةلع مكين 1 كد

 نوما يعل هيلأ نو هع نيل ملا نحل تنك الدير. نك ادق دفا ينام فقال لاقو خيشلا ب رطف

 ل5 الءأ اذه مدأ نآلا لوقنام ن عا ها 1 ا ىتخ اهب هنيرضي

 رحم نب ديزي نب دلاخ يندح لاق ةبش نب رمح انيدح لاق كن قدك قرحا) عدنا

 لاملا يف ةقئاف ةبابح تناك لاق ةيوارلا دامح نع هيبأ نع ةماس نب دم نع يملسالا ىعازخلا
 ىالوم كالذل تدصنو يلع دروام ىلع كتفاذعتسا دق اموب اط لاقف | ًاقشاع اط ديزي ناكو نسحلاو

 6 هتا.عتسا دق لاقو اهيلع بضنف هنازع دق يناف د تلاق كب عتمتسأو امإيأ كيم مقال هفلختساو انالف

 قاطنا لاقو هل 006 اعد اهرحغ هيلع لاطو دا عما املف ارضنن اهدنع نم 5 هنيلزءتو

 بلتسا مث ةعاس اهمعالف اهلا مداخلا قاطناف ىلع اهب رم يتحا اط لتحا كحمو لاقث اهعلب بحلت

 دق 56 مو هتلنرع دق 1 د بثاوق ديزمب ت ل اش جرخو اهم نم

 اة ءوخأ هلع لحي رح امايأ الانابتي 50 قيودا وهو ءالؤؤ هالود لف هتتتا

 | التنغف هتلاقم عمم يعو كل مق سم اذه ا مع قع ,حتحاو سانلا حتاوح تعض لاقو هماللؤ

 ينيدرتنأالإ رق هل كلك ةةلاقو ترطف تاسالا تاك دفرف اًيينشتوأ مويلا هملتال الأ د“ جرذ

 ىنثدح لاق قحسا ينثدح لاق يم ينأدح لاق ليعيسا ( ينربخلأ ) هيلع ناك ام ىلإ داعو كيلا

 "حالا يملا دوهشو رورطلا قر ديا ةماسم لاق لاق ناسح نب اص نع ىذدع نإ ميطا

 2-00 هل تلمح دق قواخ رازاب ان ر لاقف دال 3 ا قاطناف ةبامح عنصت يش 6 ظناف

 ظ

 لاثخا رعش كلذ يف لق صوحالل الاقف ةمالسو ةبامح مح كلذ مم غلبو ءامالا هذه عم كازيميف تدءقو

 ادقو نائشلا وذ هيف مال ناو # ىهشتو نإ: ام الإ شعلا امو

 اةيانو ءاكبلا ف ا نمو * ينءال ءاشنف يدهح ا

 اة طا و ل نأ عال .* ابصلا باطيف تقرغأ ناو ينإو
 اريل فلا اا م ارجخ كف < انضلاو وبال نع ةاهزعتنتك اذا

 هللا ةنعا ةملسم ىلعف امادص امادص لاقو ضرالا هتنارزي برض اتغرف املفهف ديزي اًمنغف لاق

 كا 1 ا 41 لا هرب ةبراطق لاق دحام لعو
 ادسحم نوللا ىلعاسم قر عاضن # اع 1 هص اهب يدهعو

 اددع نأ نودام هم ىر> * اهقةلخ لفعاو ىلعالا ةفوفه»

 ادصخحم لتفلا ججدمعانصنانع # | ٠ اك ىلد> مالا تاكعدملا :



 ناكامم اقيم ريظأ هب لو ءرادو هن برطي ناك يذلا ءودقبارشلا نمد دخاو كو
 أدنلا حفني هلظ يعازخ يرو * تدب دقو دابكسملا 5 ذناك

 هتنذف هن رط دنع هلعش

 ادلع نأ نوزحلا بلغ دف © ادلدي نأ مويلا ا الأ

 ادعزف اناه نواحي سيداكأ ه8: ئرأ قا رقوملا ءاجو تارطن

 راطس ُِ كمشلاو ىونلاب نؤخدلا تملا رود لء>و هدوم يدلا هب رط برا ادع ع املف

 ةمالاس هتنغو لاق كيلا لاق ىانلا عد نمىلإو تاق ريطا ا نينذاتا ط لاقو هتلح قشو نائح

0 

 ادد م عماج ت تبل لوف لهو انز تيغصأ ءاهسأ تنيلاي اا

 ادربملا بارسشلا يداصلا يشن ( م * امهءاقل يوهاو اهاوهأل يناو

 اذدع 7 3 دادي 4 , ىلا #١ ايصلا ناس يف جل بح ةقالع

 0 أمم ةبايح هتنغو لاق

 اد سأو 5 هل ت رفا نإ يدلاو تشن نيح سارق م

 ادغ هفاعضا فاعضانملحناو * عناق نالإ نع ءاطع سدلو

 ادوعت ام ىلع يرجي ىده ماما * هلا د1 يف لاملا دال ناها

 اديسششم دحم نايثب انروأ دقو * هماو هيبأ نم دجعب يدرت 0#

 ةينغت تءفدنأ 6 اف هيلع هثانث ىقاب نينم'وملا ريما عيسياف ةمالس تلاقو نينمؤملاريم'اي ص وحالا

 اريحا تيكل اناسنإ نانلا نم. » ادنخم كاملاؤ دؤحلا لثي»ناك وو
 ْ ادرغو مالا راطام كاممتل *« .اركاش تشع ان كقناال مسقاف

 توقع وبأ يف ”ديح لاق دعما نب ىلع ينثدح لاق ةمث نبرمع انثدح لاق ليعمسأ ) قرشا 2

 ديعم توص يف اتفاتحا ةمالعؤ اهنا شايع نيركب ينأ نع ين ءزلا

 ازايدلا ةعطان بل حا م7قإ ديدي راثلا جدلا
 ليقف نينم'وملا ريما دنع ةلزاملا امههال لاقذ ريخاق هيلا ثعب ' لاسؤ هب ىتاف ديم ىلا ثعدف

 تار ميل ناو ةلزنءللالإ ىفغئامهللاو ةءالس تلاقفةبابط ىذق توصلاهنلع امض سعاملف ةبامخل

 أ هب هتاسوام ناكف تنذأ دق لاق ًاقحن ىلع هل نال هتاص يف نينم'وملا ريءأاي يل نذنا نكلو تينغام
 ظ ةباعج نما



 اس يو 20 7 فل انياب

 )١65(

 م7 توصلا اذه ةيسسل جو

 اناا ةطاق بط حا « ىإ ديلي رانا الا
 ارايدلاوطح ةلصاصةرادب # يميل 0ك نا اذا

 | دبع نإ دما (ىنريذا )رس لاير َّق ةبأن لاب لا ليش فر.فخ زر# نبآل ءانغلاو 00 00 ا

 أ لاق ةئيدملا مدق نيح صوخحالا ىلع قدزرفلا لز لاق ة ةيش نب رم انثدح لاق يهوذا زم آ

 ظ هتنتف ةندملاب ةنيقىلإ هب يذ٠و كل كلذ لاق ءانغو ءالطو ءاوش لاق يشن اه صوحالا هل 1

 ظ كلا طاق, نط دعا هب ا يفضي ناقل حالا
 ؤ اراطت -اف يق عدس ودامت ينوب ز>ءل نونءاظلا داو ا

 هللاواللاةف ر ءشلا اذه نا يرد امو لاق ا زاحملا لها 1 مراعشا اقرا قدزرفلا لاف أ

ْ 
 5 وهةمالسوةبامح هيف تفلت !يذلا توصلا نا ناسحن اص يور دقو هردهش ةقر كا يناوهش جم '

 ىجوحأو ير عش ةبالص ىلإ هفافع عمهج ودا ناك م ةغاراا نبا ليو لاف هب كوحم رار وه لاق

 أرعص هداؤف تائب تك نا نهي تقطع اذإ الد اطيرتو

 امط لاق ديزي يدب ناب 00 اذه ٌّق اتفلتخا| امنأ ىدع نب ميلا ن ِ هنسأ نع دامح كلذ ل 1

 , انكهيرخالا د ا هذخأ اذكع .ى 3 انتا هنو نما توضلاو 4 داتا ءا نأ ن

 | ىقإ 0 هلم 50 ةئر 210 لن 3 سحف دعا يح د.عمو امقلت>ا دق ديزي لاقف هذخا |

 00000 | كلا د لج دامت ناح نب طاش الا# شايع نركب وأ ٠ ركذ ام لثم ريخلا ا
 لاف هانغف ينغي نأ ل 5 ا

 الاهم هلى وقتي نإديم ك2 دف # ل ف حف :

 .لاقو تنغف ىنغ ةبانأ لاف اءهلب ضفاف كل توص ىف اتفاتحا نيتاه نإ لاق مث ب براطو هئسحتساف ||

 ا باوصلانأ 1 كنا ةلعافلا ن ؛ااي٠هللاو ةمالس تلاقف ةيامحتلاق امباوصلا كك تذغو ينغ ةمالاسأ ا

 "0 درو ءاوطل سلاف ةابسل كل ليقف ناموا ريمأ دنع يح تا 3 تقام[
 ظ 03 رطلا كسلا حيصيو صقريو رادلا يف رودي ماقو هسأر ىلع اهريصف ةداسو ذكور رطو دز
 امجاد رعشلاقو هساح يف ساخ عجر ملا اهلك رادلا زادي يح نايح راطس دنع لاطر 01 د١

 وهو هيث ىنغف هنف ينغي نأ ْ:

 نطواوك رك ذىوسداؤفالام * راطملا اهعبر ىتسأ هبابح غابأ ْ
 ررقلاو نكفلا مويوتاوسرعوا < كد كلا مل يأ راس *

 ١ ةيذادرخ نا 0 ةبابطةيف ةعئصلا نا 0 هريغو ربا يفقحسا ر ؟ ذ اذكهب رطو هنسحتساف 5

 ليصحت ريغ ىلع هرك ذف ةعنصلايف ءافلخلا نيب ىلاوي نا دارأ امإ و ركذ 6 سيلوديزلل هيف ةعئصلا نا |
 مس ٠ هساحم مرصلا ا1 مثيئاصوويناسكو نيتيبلا نيذهيف هتينغ امل ديزي رسف ديعملاق ديعمل هنا حيحصلاو ||

 ظ تاردع ىأ ىلإ و ةباج فاظلا تقيس دق ةمالس قاطلا اذافهتلز'أ ىذلا ىلزنم ىلإ تفرصناإ]



 ةندملا ىلا تنحرف كو ل ند 2 اع اموفاطلا ف نر رف كب ىل وأ قطا نو كلو كح مف |

 مد هلوأ يذلا دعم هانغ يذلا توصلاةبسن تت |
 5: سل وم # كد :ءيليشو شاو نإ عا أف # ١

 القملا ىل ملا ب علا ثدحم ناو #* الاهجلا كرا نا .اداب ىلا ما

 الد | نطقلا ةفدن هقوف تلع * ع دارا 0 نيح ىلع

 الاهم هل ىلوقةت و رك "او د دنع 2 يشوشاو نا مع اف

 الهسالو أسر ال حزدز انقل 12 كدوب شاو ىو و 6

 اليح اطمرمصا لئاقلابا رح مالو * اناصو كاع ىذلاب الهسو كاهأذ ١

 ورمو يملانبا ركذو قحسا نعيطسولا يريف ةبايسلاب لوا ليقن نينلل ءانغلاو ريثكل رعشلا |

 ىب ا عر ) ينريخأ ) حيحصل سدلو حير نإ د بس ليفت ينات هيفو دل هنا ىلاشماو

 5 كلملا 2 نب ديزي اموب هب امح دك ١ تاك هم .طظ يناندح لاق ريالا ف ده لاق العلا

 علس بون نمو اهيؤرل # اءلس تحال ىلا كر دعل ظ

 تلاقارحح ارح> كيلا هناقنال تش نيل يلا ةمذ يف تنا كلام اط لاقف اديدش اسفنت تسفنت 2 ْ

 0ك دا أاعرو هحاص دبا اا ثدر | هايأ سيل هب عئصأ امو

 عاس بواجب ندو اهدورل ان 60 بحال يننأ كرمعل

 يد ديرتن وكت ناى دال * يلاو د 0 رقت

 عج ةادغتاحباسلاىدباو * ايادطاو 25 تا

 ىو ىرصب نم ل نحا عبي ءاعإفا يلا لكات)
 لاق ديزي نأ ةيط يقي وربي زلا (لاق )كانغ نم هنف كشر الام يطسولا كنت تي 0
 ةبامح هتنغو هسفن يفام بصت م ةمالست اقف اهكح اهاف ىف ىفام ىتنغ كتبا ةمالشو الا

 ايوكرلانوعرم ينيطسافب # يلوح ةنانك ينب ند قاح

 لوا ثنا لاقن تب افا يطا لاق اطامو 0 ةمالستلاقف ىمكتحا لاقف هنن يىفاف تاس

 ناقد انا ا ل تلاقن يقع ما كلذ نم دات اطامو اه

 لاقو 000 وح يف 0 نع قحسا ين 0 لاق 4 4م 3 نإ 9 0 3 ريزع ءلا دع نإ 23

 هيعالأ اعاف يعردمال | 7 ١ كلانا هكا تع رزدف أمق / م ع م م ب ع ا ع ل ممل سو م ع سوس يس 03

 تا هه شع 0 3-١

 تس وي و و م و



 1 اخ ا ا يا يا

 )ة١6(

 4-5 توصلا اده ةيسن :---

 ادشن 0 يتارذ ى 1 7 »* نى سمع ا ل

 داح (لاق٠ قدعس أ ع نعرنم هلا 9 ف رع :طاب ليق* يبان حن ,ال .شلاو تايقر نسق رعشلا

 تناكوءانغلا ِق أمهم ةم دق 1 ةمالس تناك الاق هيام 6 نت 02 يف' هانا نع نأ ب دح قحمأ نب :

 دان كلو ةنمالبب ١ | تلاَقؤ | يلع تطفارخ ديزي كيم تاءظح 6 و نيعلا كال اهلا ر | ةياح

 ريح 1 ناف ةمالس ن 4 هابأ كي راطاام ماكحأ يدخ ككل هلم 2 لوق تيسنأ : ماعلا ق>-و ءانعلا

 يللاامل تداعامش هني "- 1 ين يلا تدعال هللاو يقأد ا>اب تقدص تلاق افاتوء 6 ر أ ناكو كال تيشبام

 2 ركم

 (لاق ) ا ىل بهمن نأ بحا امءهللاو ال تلاق كال امها نأ نيب لاقةءاللس رظتنا تلاقف كلام

 كنلا لوقف سانلا عد ند ىل او هل لوقت ريطا اهل لاق ديزي بر طو كد اذا ةبام <> تاكو ينئادملا

 لاقؤ ةسااح ةباح 0 ديزي 5 ينئادملا لاق ارىهد اهدعب ةماللس تشقاعو ةبايح تنامو هو

 .نإ بوبأ ين 00 لاق ةيش نب رم انثدح لاق سأوب نب ليممسا ( يتربخا ) معا يللاعأ هللاو

 ديزي ىلا ةياع انلذ زاجحلاب اه اع لخديو ةبابح فرعي ناك ”يراقلا ىراصنالا قذيلا نأ ةيانغ

 *رثعاو ديزعل هن رك ذف امي اهقو رع ص رعب ١ ملا ملأ جرخ هك ا عفن ةراو كلملا كيع نبا

 رق ىلا اف بهذ دق ةفرسش٠ شرف ىلع وهو 1 تاخدف ةليأ ديزي يناعدف لاق هود نسحم

 35 ا ةبامح تلاقو مالسلا د 0 2 0 هود يو ل رد 0 شرف ىلع ةبامح اذاو هدب نه

 لأ تت راهب 3 تأ رد بأي ا رق هب أرح 9 تلاقو تسادف سولجلا ىلا تراشأو ىنأ اذه نيئمؤملا

 حرس نإ| توديف تعءفدناف هئغنأ ىلا تراشاو نان مولا 0 ثددح 7 َ هنأ ت تأاق ّ ردح هعومد

 دصقم باقلا مئاه هن كيصم بصل نه

 ىلا تراشاف يردص برضف د>ربزو توقاد نم صوصف هيف نهدع يناذك ديز, هللاو برظف

 يف هل> داف انثهدم ذا كوبا انب عئصام نب رالا ةبامحاي لاق ىك هتاخداف همقياف هد نا ةبايح

 راشد ةئاع يل رماف ةهدقع نم تدار من هنلا هللاو هح ودا ا نيئمؤملا ريمأ 5 تلا 56

 5 ا و

 د_صقم باقلا ماه 3 ل بصل. نم

 دوز داز 0 2[ ىلا هدو نا

 ىدوع ف>دقتل كشكل وأ آل يأ ولو

 - دقدش سمعوا نعبر 3 ةبرل تحب 0

 #* دغوا مويلا سفنلا للعا ينا ريغ *# 

 0 ا ارك هما ركنا ترلا ركذذو نانح نب نحرلا دنع نب ديعسل رعثلا



 (اةأب) ش

 هريغوشاد> نب دل# نع ينأ ىنثدح دامح لاقو يطسولا ير# يف ةبا.دلاب ليق* فيف> جرس ظ

 هلوق وهو حيرم ن ل نود ديزي تنغ ةبابح نأ ْ

 « اهئارت اهناز ذا تابلقلاو كلم نم ديا ع 0

 رفح نب هللا دبع ني ةيولعم ناطلا نب ين ثلق يتمبرطأ ادحاتيار له كاتو ديد 0
 اذكل كيلاثسب امنا ةبايح هيلا تاسرأ مدق املف هيلا لمْ كاحضلا نب نمحرلا دمع يللا هيف بتكف |
 | 0 ىلع 1 وس لاقفهتينغ يذلا توصلا هينغأ يت> انرط نروظتالف هياع تاخد اذاف هن جحا ا اذكو 1

 تءضوف كم امهف نيماجم اًاجف اهلثم ةب 00 عضوو زخ ةسفنط ىلع وهو ديزي هب امدف يف ظ
 أ فك رظنا تلقف دان ا يف لاقف ةيواعم ىدي نيب ىرذالا وديتا عد مادا ْ

 ا كلذ تنغ املفتنءفهب اح اعدق كلذ لثم لاو هكر جيف هءاش ناكف هلثم عئصاف عييصي د

١ 
ٍ 
ْ 
 ا
 ا

 ا
 أ
1 

 ةلغا: تافف 0 او هدق ىف فسر لخداف 7 هلاخ داب يما هريخ |

 هل صمأف لاق اسوالا ىنءإ يوذلاب ن >دلا يدانيو رودي ماقو هسأر ىلع !ممضوف ةداسؤلا واس

 سنو نب ليسا ني را فال ةيناك اهنا ناكف عرس يا تاعءقد ٌةدع تالي

 هلو لقدر طف ديزي يدي نيب امون تنغ ةبامح نأ ةيبظ نع لب يل ن ؛ ريب رأيا

 رع اءلق 00 هلمح يف ب :ءكف كلذ هظافف ينعاب يذلا يالوم م هذ تااق ينه بر طا طق تدار

 دمنا دغ دعا رادالو * اماريح راد ادغ طشن

 57 كحضف ايزاا دالوأ ا قب را حبصي لعجو هن .ط قرحأف ةء.شلا ىلع هسف ىبلا َىَح بئوفأ

 لابو ةبامحةةلصوو رائد فلاب هلصوو هدوش لذ سأف سائلا برطال اذه نأ يرمعل لاقو ا

 0 نب ديزي ناك قحسا لاق لاق ةءش نب رمع انثدح لاق سأولإ نإ لسا( يراه
١ 

 ةناكف همم تك فوع م ا نعد سلايف ةنعاط 7 :ةمفيلا فاي ةفالللا هيلا يذش ١ نأ لش كلملا |

 راغ ءريو نم 'يزما لكل ىلإ :ءانم'اوهراويلا ورش ظ
 تلاقف نسلاب الا املع نعطت نا ردقت رف الع 0 تناكدقو ةباحل امور ديزئاحرك ذل

 دنفش ازوحم تح نموازوحح. * ابهمحو فوع م ا الا باقلا ىنا

 يف كلام توص ينينغ لوب برسشال اهعم ساج اذاناكف كالامل تلاقف ءانغلا اذهنل لاقو كحضف'

 دم نب هللادع ىن دح لاف ة ب ر< ىنثدح لاق رامع نبهللا ديبعنإ دحأ يرحل فوع مأ

 دير كرها فحول ماغوبأ يف ْدح لاق ىلمؤملا ركب ينأنب رمع ينئثدح لاق ىودعلا ثرطا نإ
 يللا ىلا موي ةشدع 0 وفصتال هنأ اومكز لاقف ةبابح هعمو ماشلاب سأر تدس كالا دنع نبا

 انك قوات الو ىثب ين رو ريالف دغناك اذإ هعم. كلا كلذ برجأس و هيلغ'ىث .اهردكي الإ

 200 نال .اذديال ماقأف تتاه اهنم ةمحم تقرسشف ةبامر تاك ان لك اع اينآف ةبابحو وه الخو

 الع راتخي
 ديول ا ١ تا نلف # هتيطمح رمل ًافئاخ رجا يتم أ

 اولاقو عنصيام هي هيلع اواعوهشدصو هّدبأ رو ووذ كالذ ىلع هاف اهفشريو اههعن وهو تنتناو تريغأ ةدوحوس»ا وو صم طصاطسأا 1 156--

 ( رقع خلاب 0077772222 ل (



 ( اؤم8)

 اهعم جراعو عم أي تدر 3 1 6 5 3 نذأ ى > كيدي ناد ةفجح 0 دوق

 00 كنع 00 ا # ل رآ فا لفن

 اول ءولا ةماه اذه كلج نم 0000 :
 ىنادح لاق رمح ينثدح لاق دا ( ىنربخا ) انج ىلا نفد ىتح هليل ةرمثع سمح الإ ماقا اف

 نا 2 1 نع 4م 0 ةلمح نب مهر ١,. نع هب هسا نع عيبرلا نب نب لضفلا يف ' ل لاق يلصوملا قدسأ

 هنقدب براض وهو 0 ياو تلمدحف ديز, اه ءاع عزدجف ةبامح تنام لاق كالملا دبع نب ةءاسم

 كامو 3 0 »و 0 ىلا غل ءاب ع و عمو قى ينءاكيام هردص ىلع

 دادتلالال كنع وان سأيلاف * ا هلا كل :ءلسن نآف

 رظنأ ىح اهوثبا لاق ةمانأ ضعيف اهب أ اع ع لاق ند كله من 0 0 دكف هدب لخدمأ

 0 مايأ ةنال كعل 1 ملا قاب اهنأ ينئادملا ىور دقوا ان ث تناسب 2 ع 0 ًائيدح ريصت ليق "ل اهلا

 را هل ليقف ادسيبق 0 ريغت و ل 0 هل تلو تشد 07-0 كا نس ه1 لاَمق اهايإ

 هءادف رفحا مويلا ع نا طق 50 لاق 2و تراص دو فك 057 : الأ هللا قا نينمؤملا

 1 د 0 دك فرصنأو اهونفدو كلذ نع هولاز 3 ىد> دهب اولازي 0 ل هو>وو ةملدم

 0 سانعلا نع ىنافشلا هللا دنعنب نمحرلا دبع ينثادحو قحسا ( لاق ) اهناح ىلا نفدق تام

 ةالصلا كي 5 نأ لاقو عر نأيف 2 هل هب امح ىلع ةالصلا دار 1 كلا دمع نإ ا

 2 لع يدي ند عأو ةعل 59 فرصنا سانلا ي 22ه اذا َىَد ا ىه١و ديزي تاادع:و 8 ماع

 ىلا نأ و تدر > لاق ريس ناو ةو لمع نبدا كيط نع ناغن بعغعصم ن ع ريب زلأ (يورو)

 .الوعزملا ند بوكرلا ديزي عطتسإل تح نونو ةبامح تنام 1 و كلملا دع لإ ديزي نمزيف مأش اغلا

 هان هل لاهو اع اوتيل اب | ءاع نكض تال تت ود املق لاحرلا باق 0 ىلع ريدم ىلع 0 يذلا

 الإ ةبامح دعب سانلل 3 3 .ىزلا اهاراو دقو ءامالا.٠ نم ةمأ يه اما نيئمؤملا ريع هللا كيدشنا

 ديزي بشنأب ملوهللأ م كر اوزججأ بحاحلا لاق ىن> سان || لوذد مثسأام هللا وف لاق ددحاو لع

 لاق قحعسا ىنثدح لاق ةيشنب رمع انثدح لاق رامعتنب هللأ دم ع ندمحأ (قرخأ) ارك تاب نأ

 ةيريو> مف ًاذيدش ع دياي الع 00 ةنامح ا امل لاق ىنقثلا ثرب وحلا ينأ نا ىنادح

 عضوملا اذه اه لاق ذا ءرصق يف رودي اموي وه انييف هسنؤتو هثدحت تناكف هيلا اهمدخت تناك اط
 تالثمق هف انك ىذلا

 يرذق ةلطعم ىوح نه كراش #2 ل بصلا متاهال انزح ا

 تام يت> ةبايح اهب كدت همم ةييرب وخلا "كلت لزت مل مث تومي داك يتح يكف

 فهي

 و :

 1 عزاوت ير كتزالا ىف نهو ابن ةيقح كثعَدَفَو ا ل

 1 عئاقولا هثديش نكلو ىلع »+ تحعباتن ناس نم ناو



 )ؤه١ا(

 هربغو ور نع يلع لاب

 م ةيساو ليفطلا ا راخأ 0

 نا زكي نا ثيل: نب دعس نإ ىدج نب سمح نرباخ قب و ربع نب هللا دنع نب :ةلئاو نب سا
 ١ هللا ىلد هللا لوسرب هك هلو راز 0 رمضم ب سايلا 21 ةكردم 0 هعزذ 0ك 2ك نا ةائم ديع .

 تا يبا 0 ىلع نائم مءوملا 0 م ناكو "اب ,وط ار ا 4 هدعل و هنع ةياورو م هلاآو هيلع

 ا“

 هركذ نع هرهش يف نة صاخ لحم هئم هلو هعيش هوحو نم ناو اضن ا هع ىووو مال خخ

 50 لاق يت> هعم ناكو دنع يبان . رات عم مالسلا امهماع ىلع نب نيسكلا مدي ايلاط جرخ 2 ا

 : يحج 0 كيش نيا ند لافادع 00 نب.دهحا (ىنئدح )كلذ دع اضبار 0# ا

 ىنلا يأأر هنا ليفطلا يبا نع ليام نب ديزب يدج ينئدح لاق مكح يبانب ديزي انثدح لاق - ]
 (هانريخا) هتدحع نك رلا متسإو هآقان ىلع مآر 1| تدم 1 فوط ءادولا ةد> يف سو هي هلع هللأ 9 ١

 ينا ن ء دوبر> نب فورعم نع مداع وبا انثدح لاق ىثايرلا ا”دح لاق ىديزملا سايعلا نب دمحح |

 نسحلانب ٠ لضفلا اثدح لاق يفريصلا هلل د بعوبأ (ينثدح) ندخل ليش مثهيف دازو هلع ليفطلا ' |

 ْ 0 تامل هلع 2322 نانا جالا يأ نع يرضلا ان ميمنوبأ انثدح لاق يرضلا

 5 الاف لاق حايرلا لاق ورد تايرادلااه كاقف: ءاركلا نبادلا ماقف ينودقفت نأ لد 5 ينولس لاقف ا

 نيددلا نف لاق ةكمالملا لاق | سعأ تام.قللاف لاق باحساا 7 أرق رتل لاق نفسلا لاق ارسسي

 || نينرقلا وذ ناكاش لاق موزغم ونبو ة ما وم تارت رم تار د رقك لا 5 ا اولدب ١
 نارا ن

 أ نعالا هءرق ىلع ةب ريض ب رض هبحأو هللا بحأ احلاص لاق وأ ًانم'وم ادبع ناك لاق اكلم م | ١

 ظ لوال يق فرفع ميهاربال ءانغلاو ا ا هياع هللا ىلد هللا ل وسر بحاص ليفطلا 1 عشا ْ

0 

: 

 دامح نع يحب نإ نيسكلا وا ل مكفو تا هيدا 35 رو ىلع ةبرض برعم 2 0 :

 ' ليفلا يندعنأ مز نب سنال لاق قارءلا ىلع ناك نيح ناورم 52 نأ ى نءاب لاق ا

 : ليفطلا يبأ ةديصق هدشن 1 اك هتلاقر 0

 عزاون ىوحم جاوزالا نم نهو » ةهرب تدع دقو ايش يناوعدبأ |

 ١ ه؟يىعاشلوقيندغنأ أ 0 جاجحلاهل لاقو لاق م 50 ا اذه تقدص 2 هل لاَقف 0

 وردا ىنوكلا نجلا يسع نإ دعا قادر 3 ام اقفانم هللا هلتاق لاقف هدشنأف ًاحيش

 ةيش نإ 0 1 لاق نا هلا ا نر ربع نيسألا 222 كاف يسوم ينانإإب

  3هلادحأ ءوع ني هرمأ ةيواعل ماقتسا امل لودي يحاتلا يذح نبأ تعوس نآققسعا اع

  3 0هلئاس لعد 3 مدق اماأف ءانأ يح هل فاطليو هاك لزب مف ةلثاو نب رماع ليفطلا

 اذه اذه نوفرعت اما ةيواعم 1 لاَقُف هعم رشنو صاعلانب ورمع هيلع لذ دو ةيلها الا م كَ

 هائاكب نم 4 0 0 بح لاق 0 00 درقالا 0 يبأ ليلخ



055 

 يف وف رعت نيعيسلا بور َُك

 رشاعم ايد 1 وحر

 رشعم تاداتيسوناشو لوبك

 ا_مماوا تحن سمشلا عاعش ناك

 ومتلهذ امإ جمرلا رومنوروع

 مهرك د كين ؟ وب ١ مهفطخم

 بتءصم |هري_س ثاذه نا

 املكم ةيتكلا ْ د وفا

 نر 2 نضال ا+ لع

 نب رط نع لضفلا نب هوا اند

 دحأ انثد 0 :ب هللا دج( يرجأ)

 واعم مهل لاق لطابلا لوقنال هللاو اذا اولاق ك_حاص يف تاقام ىف اولاقام ينع اولكس اوناك ول

 كو يذلا وه ةيواعم لاق مث نولوقت ا

 اهديدع مح ءاوح يف فيلا عم 0

 00 ع عابس ل

 اهدودص نيكولا لحلا ىلع #

 اهديدح نويعلا يش افا اذا

 اهدو.!لاحرلا 01 / تلووا »ا

 اهديك نم نمحرلا مقتنا اهب ©

 اهديصتاديص ريطلا ىراوض فظك ©
 راطلاللاب ةيوامم لاتخ سلج مألأو نعاش شف-أ اذه من اولاق ند عا اسال ةيوامم لاك
 >  ماقو لاق رش نم مهدعبأالو ري مهفرعأام لاقف مهفرعتأ

 اهدوسو اياثملا رمح مكحبصت * هدعب رهشلا ةرغ ةءااودرا لا

 لاقف ةاعاف يدسالا ةعز

 اهدوقي لئربح اهف بئاتك * مدمد نامع نيدافلا نوناك

 اهديدص كانه هايقس رانلا ىفف * تءنم وادع شاع مكنم شاعن

 ينأ نع ينئادملا ايد لاق ثرحلا نب

 نبا هسيحماشلا ن م ةيفنخلا نب دمم عجراس 1١ لاق قحاسم نب لفون نب كلملا دبع نع فن

 اا يتحةلثاو نب صاع ل يفطلا وبأ مهيلع ةفوكلانم 00 هيلا جرخف مراع نحس يف ريبزلا

 0001 ارك نأ حسم نبأ ىلإ زل نبا من هوسرحاو ءورمسكف مراع

 ىحن هل لاقب 5 هل ًانباو ليفطلا يبا ة ّ ما ليفطلا ما نويف جرخ 0 بعصم جرخأف

 تاذم تعصم ىلا يناذ *

 بردا هلع وذا لاح #

 بضقيقاور وذفكلا يفو *

 لاق: يزارلاد.مح نب دم انثدح لاق ةيش نب رمع انثدح 1 زعلا دنع نبدمحا | (ينيخأ) ظ

 ليفطلااب| توم لاق ةفلذ :

 هرساك مهلا كة ع »* ادداو هلا“ كلا 1 تلك حو ظ

 نءخيش ينثدح لاف ساعوبا يف *دح لاق ةمش نب رمح امدح لاق زيزءلا دنع نب دا (ىتريخا) |

 لاقو ل دحاب قل لق "0 ةسفن يم رف رصتقلا 2 وان 4ا م ليفطلا قا ناك لاقتاللا م ى

 ا 5 نحءف هللأ مس ترنكت * هنود ليج دق بانا ترأر او

 ينادح لاق ىناشنلا دادش نب هللا دنع نإ دهأ انثدخ لاق عكو فاذ نب دمم ( ينريخأ )

 لخ د لاف ءاطع نع 2 نبا نع ىلا سم 31 ملس نعحضأونب يسع ينثدح لاق ناسغنب لضفللا

3 

 لقعم ي ريغةميشلا ن مق 3



 ١ ظ 3 )١١1( 0

 نا || لاق 39 تدهصأ لاقف 14 ذثموإ وهو ريبزلا ن ١ هللا ديع ىلع ناوفص نب هللإ ديع

 | نيدالو ايلد ىلع كنم كبأ ال -* ةحئاج مايالا نم كبصت ناف
 ام سانلا ملعب ا هللا دينعو نانلا هقْش سابع نب هللا دنع اذه لاق جرعا اي 3 امو لاق

 سابع ىنبا ىلا قلطنا هل لاقف علرطم نب هللا دبع هتطرش بحاص لسراف كلذ هظفحاف كل ابقب

 لؤلض نم كلا ىوض نمو اكس ىءاددباسانيضتق هللا اهمضودقت ار ةياريل اهتدمعأ ام لد
 كيما كتاكن سايعنبا كلل لوقي ريبزلا نباللق سابع نبا لاقث تلعفو تاعف الاو قارعلا لها

 ليفطلا وبأ أشناف عك نيذه يأف لضف بلاط وأ هقف بلاط نيلجر ريغ سانلا نم انينأي ام هللاو

 لوي ةلثاو نب صاع

 0 فيكملايلاردرد ال
 ريغ نم مانالا ثدحتاملثمو

 انسيقيف سابع نب ءيجحم انك

 نكت نجا توطخ ايم
 انيلسن اسدلا عريب زلا نبا اي

 ايدنوو اريحا انيسكيواملع *

 انكدكو ام اممظم هاجت هي .ةعرف هللا كح ع لازاشلاو
 اتيشاذا يغبن يذلا اهنم لانث * اهرادب ايندلاو نيدلاو ربلاف
 انيدلماو "ل قل تايامغ هه .تنمك يذلا روتلا وهب ىالل نأ
 انيف بجاوقحوائيلعلضف * مو اثيديفةمصع العا

 ايد هىلواالو ريبزلا نبااب *#

 انيذاوتوانيفاومهيذاوثو مهم 8
 انكم ضرالايف الوأ نع نيدلايف * مهضعبب ىرخأ نما يت'وينل

 راك نإ رب زااىننادح لاق تايزلا كلملا ددع نب د# نب نوره ىنثدح لاق ىلعنب نسحلا ) را

 هنبإ ينريهلوق ةئيق امف تاغف د يف يعد ةلثاو نب صاع ليفطلا أ نأ اناعحأ ضع ىنثدح لاق

 اجت ةده كر كلذ دهو ©: ايمشناو ميلا ىلع ليفط ىلذ

 احر وجا هطشم لذ

 انمنكو انعمومتت مفف

 9 دخأ نع يحلطلا هللا دع نب ةحاط ن يم ريخلا اذهب يع دقو توع داك يق < يف

 : م هلا أ نأ مهاوإ

 اروع ةده ىنكر كلذ دهو #* ابعشلاو مهلا ليفط ىلع ىلح

 اسوي ناك لكو تدسأ نميق © ًادبأ اههاس ؛أ ال ةيمس ىنباو

 ا نرش 3 هه>و ىلع طةس يتح ىبيو ليفط هاه هاه لوشو جشنب لع

 تاربالا يف دازو ىمهم اه لثم رك ذف 4 ليفطلا ينأ ريك هنأ نع دامح انثدح لاق

 هذا ءرللا هلك دري نلف اه تمل ءررنا كنار كلل
 ايحاو حان ام اذا ءاكبا الإ * هرك ذئنم ًايزحيفدي سيلو
 انك يذلا يقأ, نأ ةلاحم الو « اهكلاس تنك اليست كلسذاف
 ابعت سم شرعلايف انب تالظالو * عبش الو ير نم كنطبل ف

 ١ وع اع دج هج د دسس جر دبج امم هه دس حك 2 ةيعسلا داعم عدم ع تدع + صصص دس سس ص سس صم



  2ش ١

 أ شيرق 5 نمةيف اب لاق هيبأ نع يحمجا هللا ديع ولأ 00 لاق دا ؛ كر قدس 0 داح كل '

 ٍ ةري>و يش وق صيق 0 وط لبقأ ذا راهشاا | نودع كداحالا نود ا رمس# ن 0 :

 ١ لاق انتينغ ول مالا دبع أب موقلا هل لاقف س اح م مسا ةياكم قر طف وهو اهب ىدنرا دق

 بلاط يلا نب ىلع ةعيش 0 هلع هللا ىلد هللا لودر بامأ نم حسي نرعشنا ميغا ةمارر 7 ٍ

 كاذ نمو اولاق مهسعاشو هموق ديس ناكو مالسالاو ةب ةءاهاهلا ك كارد هبأو 0 مالسلا هيلع ا

 ظ ْ ىنغي عفدنا مث ةلثاو نب سماع لافطلا نأ كلذ لاق انسفنأ كتدف مثلا ديعإبأإ ظ
 ْ عزاوت يوحي جاوزالازنم نهو * ةبقح تشع دقو اذيش ين وعدي

 ادق 0 هيف نا ىلع لدي ربا اذهو اذه نم ا ءانع طق انعام 1 مولا برطف ظ

 نعل سرل كلر ا

 ها ا ا
 نامدلاف كومريلا طاش نيب * ناءع ترفقأ رادلا نم :

 ىناودلا روصقلاف ءاكسف ايرادف سالب نم تايرقلاف

 نا فرست قرر © اذا نحل الا ينفذ
 نابهرلاو سيسقلا ءاعدر_#_,دلا كلذ يف حيسملاتاولد

 ع يطسولا ىرجي يف ةبابسلاب لوا ليقت فيقذ عولب نب نين ءانغلاو تبان نب ناس رع

 0 00 يف تد_حوو ) هلضفيو همدقب قحسا ناكو اهراتخمو يناغالا رودص نم 00

 | قاحلا 3 مس ردصلا نم ا * نامعت راق رادلا نمل * نينح نأ يف يتلا ةحيصلالاق هط# |

 تءطق م * فاالاىلا ةدود لم تدون م + نفقا“ نم حر ا ترث مث ةع ةهحلانم نم م تدل مْ ١

 | يناغالا أوفل دا فاتخاو امفاو ا ناحلأ هد صقلان 0 اعراس تاسالاهذه يفو 1

 | مقاهف هولاقام 0 لعانبه ت ا اهماص يذلا أم> اضىلا ضع عم اهضعب ةمسنو امن رب يف
 «٠ ' وص

 نالو ا بااحق يناو اف * سار تدب ىلام ماحافعدق

 ناخححو لاف يعم ردع ةضلا ةنبأف 0 0

 يناودلا رودقلاف ءاكح فايرادف سالب نءتايرقلاف

 ناحرإلا ةلكأ عار ند ءاهييدت الولاة حطت ااانددق
 ناطبشلل .ءاعدلا لكو هيلا ىلا .ءاعدلا يف نيرا
 ناكرالا فرطت قحو 0 دلايف ةنفج ل آل ينةملاذ
 3 .هرلاو نسم ءاطد ركل #_,دلا كلذيفحس 0

 : يناكم ويدعقم جاتلا يذدنع# نكم قدح كان اذه ينارأدق

 رصنبلاب لوا ليش فريفخ ؛أرلاو تانآلا هذه ند لود ْق 0 نال نا ناب نب ورم 5 ا
 | اهدعب امثو اميق ديعمل ناو يطسولاب المر سماخلاو عبارلا ىف يرس نبال نا 02 لن الع درا



 3 قحسأ ندم و ليقث فيفخ تايبالا ند د 6_0

 نمالاو علا لا نم لوأ لفن ملرب نإ
 كلل لوألا ىف نأ ضاقطا ذو

 شدح هقفاوو . لية“ فيفخ

 يف ديعأ نأ 5 رك ذو

 عبارلاو يفاثلاو لوالا

 رصنيلاب الوا اليقث

 # مهبالا نب ةلبجو ناسح رابخأ هلوأ رششع عبارلا ءزيلا هيليو رسشع ثلاثلا ءزيخلا مت#



 م ديس يملا ا ل ا

) ١١4 
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 0 3 م6 الا ن ةلمحو ناسح رابخا 0 2 ُ

 ١ لاق ةمسش ن رع م الاق يباهملا رست نب تلح وايه ملا نزعل دع تب دعأ ( قرخأ ) ا

 ا( اج لق لاق هنأ نع نوشجاملا نإ فسوي ينادح لاق ىرهزلا للا دبع نب نوره ينئدح. !

 | هل لجر هيك ن نعءو هيدي نيب تساجف يل نذأف هتحدم دقو ىناس هلا مسج الا نب ةخ سا ا

 امأو ةغبانلا وهو هفرعأف اذه امأ د تاقف . نينه ف رعكأ لاقف هف هف ىعأال نحر هراسإ نعو نان ريف ١
 /ق

 دشنت نأ تي نامل مَ تووس و امجدقلا د تش 3 ةدنع نب ةمقلع وهف لاق هف أ الف اذه 1

 ةغباتلا 0 لاق كاذف ت 6-5 0 نأ 6-5 ناو تدشنأ اهدم ١

 لى اوكلا ء يلعب هساقاللأو #* بصان ةميمااي مسهل ينباك ا

 كشنت 1 ل ةمقلمل لاق ا ىند بهذف لاق

 بيشم ناح 1 بايشلا ديع # بورطناس كلا ىف باق كب ادعط

 كك تك ناو ٠ 5 امدعب دشن نأت ع نأ الا عا تنال لاق رحل ينفد بهدف

 ةدقن اف تاه لاق دشن | 1 تاقمت تدشتلا كسا

 لو الا نامزلا ىف : 3 #* 1 ةباصع رد هلل *

 لضفملا ميركلا ةيرام نبا ربق * مهيبأ ريق دنع ةنفح الو

 لدايلاؤيحراب فمي ل اك# ماع نمد درونم نوقسإ

 ليقملا داوسسلا ن 5 قول اسال # ممالك رم م تح نوشغإ

 لوالا زار اهأأ نم دقوا مش # 4 ا ةعز " هوجولا ضم

 لب جاو بء.ح اط ةصقأ ةرسشعو رانيد 1 يل سعأ . + نو تن 00 هندأ هيدا يل لاَقؤ 2

 امالاقو ا مدصوو 0 ةصقلا هده 8 ايشلا ورم 5 0 د دقو ماع لك يف ادع كال اذه لاقو م

 0 وأ لاق ةياورلا ةذه نم ةصقلاب لاو ةيماللا ةديصقلاب 4حدمو جرعالاث رمل 0 ورم هلضق ؟

 ا ااا قفصل ىدرب يورو )١(

 أم هان نا

. 

 كك دس



 دعب بجاحلل تاقف هيلا ىلع لوصولا صاتعاف ثرولعا نءو رمح قلع تمادق تبا نإ نام لاق

 0 :ءتددح وف هيلع ت تاكدف يل نذاف مكن تياشا مابك ن علا توغغالاو هياع ْك تل نإ 2

 داق ةعيرفلا نبااي ىل لاقف هراسإ, نع سلاح وهو ةديغ نب ةءقاعو هنري نع سلاح وهو ةجناكا

 ا يفر ءشلا 0 جاتحا الوانس ةلصب كيلا ثعاب يناف عجترإف ناس ل لو كصرع تف

 ' لوقتنأن سحنال هللاو تنأو ىديضف كتحبذفو كاحضفي نأ ةمقاعو ةعباتلا ناسيسسلا ناقل 00
 ا تماسلا موب ناكل نوح اه. ماوكخ قط لاعألا قاد ظ
 1 أ نم دق االاقف مكلع ينام. دقالا كلملا ق< امط تاقف كيم ىلإ كاذ لاقف هنم دبال تاقو 5 '
| : 3 : : 
 ١ تاشثناف ةعبرفلا نبأاب تاه ثرحلا ني لاققف |

1 
 )١( لموحف عيصبلاف يناو آلا نيب * لأست 1 ادلا مسر تلأسأ

 ' كيد .اوادِه لوش رو ا 0 زوو هعصوم نت 1 انب ورم كر ٍ اقف

ْ 
 1 هلت أه ُة 4عل رفلا نبااي ا عادلا ترب دق قولا ةرات ءلا هللاو ة 6و || ل 0 4 ينالاعي امال #0

 ٍ | يف ىلع كل لاق مل كلذ هتيطعأف ريناد ةرسشع لاند 5 يو 0 0 رائد فلا مالعاب

 أ احابص منا الا ب ةغبانلا ماقف عوحسملا ءانثثا تاوف دايزايمق لاقف ةغبانلا ىلع لقأ مث اهاتم 2

 كء [ج محعلاو كؤاقو 0 كوادف يا دلاوو كواطو ضرالاو كواطغ ايلا 1 كلما اعا

 ْش كداهمةنكسلاو كرايد اطاو هلراعش لقمااو كناوذا لواقملاو كراع ةوادلاو كواساح ءامشاو ْ

 كاطإ ةيل]و كت رابط ءاجدااو كاوا نولاو كؤادر قدصلاو كداسو ريلاو كؤاشغ راقولاو

 1 لضفأو وانا ءاآلا ردو ةلدادجلا ءادحالا ف رخو ةلواجا ءا ايحالا مركأو كتيالع ءالعلاو

 ْ ١ كؤانبأ نايشلا رك تال لد ءاسنلا ا كلاوخأ لاوخالا 00 و كماعأ ماج مالا

 1 هز 550 اد تار ادلا 2 ذأو كات أ هأم اا ثدعأ و كب ادب نايثيلا لعأو كنا مها تايمالا أو

 : رواحو كك كلا 00 شاع 0 0 دق الا | سا ءالا 0 لد ادع قا

 فارشالاو 1 نم راكب الاو كلارك 0 كواذغ تاذللاو كشماتأ دهشلاو كماعط

 أ

ْ 

 ظ

 ظ رصنلاب عسش و كلدع نماثلا يف راسو كديشم م اء مزهو كيضغ كودع حطحط دق كلف ربلاو

 كقارطاوك ظل قاروالاو كز.ر ةاودلاو كؤاطع بهذلا كرفظ ءادعالا عراوق نكسو كركذ

 كلامثلو هه>و نم ريخ كافقل هللاوف ىمخالا رذالا كرذاشبا كؤاعا ةسحو> سمح رائد فلاو

 يلا ل رح تدر 1 نك ري راما كصخ الو هني نم ريخ
 يركش كلذبب نهريساو يو يراسل هءهوق نه ريخ كمدّدعو هما نم ريخ كمالو

 ىلع ةعاق تناك ةبراح ىلا ا رور<+ عفارأ نان دع تاؤرش هاناو ناطدق فارشأ ن -م تملك

 ناسالا ّى هلا ةيحمملا ريغ داصلاب وه ليقو رحببلا راز> ند هرب زح رغص“ عيضبلا )0(



00 

 رك ذو) موق يرسغا هل قاطو مو> دميلف ةعل رفلا نبا لثمو.كولملا- ىلع ني اف اذه لثع لاق رد

 هناق رع رذنملا نيبو ينيب ةلضافملا لءجأو رمع هل. لاقف .لاقو اذه 1 ةصقلا هذه ( يلاكلا نا !

 لاقف ا ا

 ربك للا ثدحاا كيماسي # ردن انأ ناد ةعدسو

 ردا يبان كك كمإو هي ديو ف نر كلاذق

 ردجأ هل الوقت ني.يسكسلا هفكن 0 اردو
 ينادشلا (ورمع وأ لاق) صا ذهو ناسمل اب اهلبق ىذلا عجسلاو تايبالا هذه نا يف نادل كك دقو ظ

 يفهذاتسي ةنع هللا, يضر. ردع ىلا ب :كةنفج لآ ه هاولع نو ناو يناشلا م 0 ةلج سأل
 لعزاك اذا: ىح ناسغو كع نم هب ل نش دام ىف هيلا جرذف . ردع هل نذاف هيلع مودقلا ٍْ

 ثعب و :هلامقتساب سانلا ا هللا. ناوضر روع رسف هموِدَس ةملعل ريع ىلا ا نيا

 ةدوقجم لؤحلا اوكرو ريزحلاو حالسلا اونساف هباححأ نم لجر يتئام ةلج 0 3 لا
 | ل_ذدو هيدج“ يهو ةيرام اطرق هيفو هجات ةليح سلو ةضفااو بهذلا دئالق اهودلاو اج ذأ

 رام ىلإ ىهنا املف هيز يلاو هيلا رظن تجرخو تجربت الا سناع الو ركب اهب قري مف هئيدملا
 ناكو تيبلان فوطي وهءاثيف ةليح هعم جرخف ج لل محار هج احم .ينداو ةقلحلاو هب بحر

 ىرازفلا فنأ مثيف هدب, ةلح عفرف لحتاف ةرازف ىنب نه لجر هرازأ:'ىطو ذا مس هوما اروهدم

 | هنا نيئم'وملا ربمأي َ لاق اذهام. لاقف هانأف ةليح ىلا ثعبف هياع هللا 00 رم هيلع يدعتساف
 مك ةسحسمسم رس مسس»ا دست تع سصصمس-

 ( نأماف كلر رف دق ر هع هل لاقف ف.سلاب ةيننع نيب تب رضل ةبدكلا ةم رح الواو عرازا 5 ظ

 1 ١ يمايئلاذفكو لقد تامفاك كفنأ مشب مآ لاق يب عنصتاذام ةلح لاقدلنم هدبقأنأاماو لجرلا يضر أ ا
 ,, ةلبح لاق ةيفاعلاو يتتلإالا "يشب هلضفت تسلف هاياو كعجج ماللسالا نا لاق كملءاناو ةقوس وه رينبو ,

 : 1 كتافاذم كنع عد رع لاق ةياهاملا يف ين» نعأ مالسالا يف نوكأ ىنا نينم*و منعا تننلت دق |
 000 0017 كال كانع ترس ترصتخ نأ لاق يصسا 314 لاق كتمهدتا قحرلا ضر ا نأ
 عمتجا دقو هذه ىايل اذه ىف رظابانا لاق رمت نه قدصلا ةلي>ح 0 ملف كتلتق تددنرا 0

 رمح هل نذأ اوسمأ املف ة ةئتف مهنيب نوكن تداك تح ريثك قاخ اذه يحو اذه يح نم رمح باس

 يضوذكم تصاب: ماك 1 يلا هل> اورو هلي ةلي> لمط اودهو سانا مان اذإ تح فارظلالادوا

 لف دف ةينطنطسقلا نق 0-0 هموق ن ملح و 01 ُُق هنيحو أعلا 9 يما املف عقالاب مهم

 ||| ثيحهعطقأو مظع حوتفلا نم حف 1 1 تا ل ع ل عوفي ود يمت ::ف لقمع ىلإ

 | نبا ركذو) ورم 0 1 فدا نم هلمحو ءاشام لزنلا ن نم هيلع يرجأو ءاش

 هب اونأو 4 اي ادع تدنوف همطأ 8 مطل ةلمح رازا 'ىطوال يرازفلا نأ ) يلكلا

 دالملا أ يمر هب انريذي أ امف ( راكب 50 2 دانا اداه و ربا قاب 2

 لها نكمل ف هكننا ىحو رم ىلع مدق ةلبج نأ هيبأ نع هثدح كاحضلا نب دم نا ةئع

 ةل.> مطلق اع هوا ندلا دف مكر هلا لعل نمو نيبف هب يرجو لاق رسأف 5



 ا ار لا ءاغ 2502ءاه ذا 7 ه.حاص 0 0 يت> هوعد لاف هبادكأ 4 راعبسشوف يئدملا همطلق

 صمالا فال لاق يرأام الا مالا. نم كدنع ل لاق هلثم كب لغفق المف هب تامف كنا لاقف
 جر> و ضغف صاصقلاب نارقلا لزنأ اعإ لاق ةائاتق انيرذ ن*و هاني رع انيس ند لاق ةاجاي كدنع

 تاسالارك ذو # ةمظا راغ نءفارشالا رصصنم * لاقو مدن م رصختق مورلا قر ةعم

 كعماأف دازو

 رفا ور عاسلا نهاذ مرت ىلامأ "ف. فوك لدا خدم لاب ىل تيلايو
 ربدلا ىلعر و>ّضلاد ومأا نس دع دقو + ةعل رش نك هب اوناداع 6 ند ن

 وحر هأعدق هم || ثثعل يلوأل ةيواعم نأ هيؤ 2 هلم ناسي لأ هب هجو ىف هربذ قاب ركذو

 مك هل ادب هنع هلئا ىذكر قمع نأ ع ح ليش و ينأف اهتمت , ةط وغلا عاطقأ هدعوو مالسالا 5

 نب ةمادح وهو هبادأ نمهالجر هيلا هجوو .مالسالا ىلاو نعو لج هللا ىلا هوعدي لقره ىلا
 دارا املف .مالتتالاب وس يش لك ىلإ :تاحلا مع باتكب لجرلا هيلا ىهتنا اماف ينانكلا قاسم
 لاق ال لاق انثيد 2 انغار اح يذلا اذه 3 5 تار له لقره هل لاق فارسهنالا لوسرلا

 بار نأملام ربل نسحلاو ةحملان 0 ثنا و هنأب 200 تت دو اماق 4 ملا توح وتل .لجملا لاق هقلاف

 وهاذإو هفصو ا الا ريواصتلا ن مم ةقو 0 0 ُْق 5 اذإ هيلع 5 اماف هلم لق ىه

 نون: ةءو لابس وذ 0 لدحر وه 5 بهذ ند ا 3 هئاوق ربراوق نم ريرس ىلع سلا

 5 ف حولي ةضفلاو يهذلا 1 نم هبدب 1 ٍ سمشلا ه>و هبليةتساف هساحعو يي د

 10 ًّ 0 لوول 5 ىلع يي ل ينفاعلأو 2 ندرأو مالا || در تلال 0 اف 4م نسا

 هللا ىلص هللا لوسر نا تاقؤ كلام ل ااقف هنع تردحتاف بهذ نم ير وه اذا هتأ + 'ىث لع 0:

 4 اع يلد وهنر 5-5 0 اسوهيلع هللا 1 دا ُُق كوك لد ل ةلمح لام اذه. 3 سا هيلع ١

 أو سان اناا نع ل سا مل هي هلع قداح الودت سدلام و كل 5 كَ ءاةت رهط اذإ كنا اذهاي لاق مْ

 كموقىلاعوجرلانم 5 تل ءامت تأقف ههدو ُق نزال | آى ل لعج م 2 ع نعلاؤسلا ِق

 600 مْ 2 0 38 4 مو سان نإ فءفال ا ديار ادق تاقناكدق يذلادعبأ لاقمالسالاو

 ةنوذالا .ت ,قايتح ةه هه نه الا ن اقرضح ىلوفهسأر ىلع مالغىلا أ مو اما ١ 1اس ةمالاسالا ىلا

 7 0 عضو 0 0-0 يئامأ مضوف بهذ ند مناو“ل ؛ يو تءضوف لاح رلا اهامح

 :م برشف بهذ نم ساكب اعد انغرف املف اهم تيفعتساف را تريداو ريراوق تاباحو جيلخ

 س4 دءّقف ىلا َِق نركب راود ل الا تعش ف رض ىلوذ 0 ىلا أاموأ م * اددع | بح

 يد ولان يلع كوالا لقا رسما انااذاف ارو ند ةسوسو توؤس مي * هلاهش ن عمو 4: 5 ن

 قلو هداك ضنا المور لع راع تاقاو هلاهش نع يو ةنلك نع 0

 درو ل هق ماج يرسسلا ىو اهمةدعس اأو اماخ دق ريثعو كسم هف ماح ينعلا هدب قو تد' 0

 ا ماح ف ه:ةأأق 4.> 50 م هنطنو يل ه.حا 5 نك كي 1 2 اطل 3 تقلأف

 هشار ضف وف رذر مث.ةليج جان ىلع طقم ر طف هن رش 1 5 - ١ ا َىَد امو كءمتو رسل

 ذب ١

- 

 را

0 

: 



00- 

 نينغ نها دمع ن نقف يا طا ىراودال لاق مث م ةليح سار ىلع طقس الا "ىش هياع يق ق ظ

 لوألا نامزاا يف قا اموي # مهدات ةباصع رد هلل |

 لوالازارطلا نه فونالا مش © مهباسحا ةيرك هوحولا ضب ظ

 ليقملا داوسلا نع نولاسالا * ممالك رهام يت>- نوشغإ

 نينغي نمفدناف ينندز لاق مث برطو رشبتساو لهتساف ف

 نايضااف كل 6 "طاش نك < نات ترفقا رادلا “نمل

 «  ناحخو لئاق يتتم ار * ةصلا ةيباف مءاح م #

 ناودلا روصقلاف ءاكفاي رادفسالب ن٠ تايرقلاف 2#

 © 2+ ”قامرألا تناعت ىدويرادلا ف ةينفح لال وعم كاذ
 ناحر#لا ةنكحأ اعارس نع .ظني دئالولف حصفلا اند دق
 نايوسلا لظاح فقن الو مخغشمملا و ريفاغلاب نال مل

 قاكمو يدعقمجاتلا ىذ دنع *# انيكم اًمح كانه ىنارا دق

 ةعيرفلا نبا رعشاذهو قئمد فانك !ب انكلم يف انلزانم هذه لاق ال تاق لزاما هذه فرعتا لاقف

 لاه نذلا رك رضلا:رورضم ةياامأ تلق ملسو هيلع هللا ىلد هللا ل ور عاشت كرا (ن نان

 ينهرقاو ناسحىلا اذه عفدا لاف جابيدلا نم باوثا ةسمحو رائرد ةءامس. هتناف تاه ةيراحاي |

 هلوقن لَه ناشن او نوناديع نمضوف يننيكبا هيراويل لاق مث ىف تيباف اهلثم ىلع ىتدوار مث مالسلا |
 ررخ اها تريد ونابف نك امو« .ةءاعازاع نم: فارشالا ترص

 رول دملا نسل اب تو 2 دودو. جال اهف 1 8
 ر* يل لاقوذلا لوقلاىلا تء>ر * 3 يدل -” شل يأ ت تبلاف

 0 ل 016 كو 8 نسا يعرا ينتِلايو

 رمعبلاو عمسلا ب هاذ يعوق س ادا ةدعس قدا ماع ام يل تيل ايو
 اهل ' تفرصلااو هياع تماس مث ؤاؤالا ام ةال  لول رتط ار ودعتك ك2 م

 508 والاف اهر ا نع ةصقلا هناع تصصقف ةلحو 01 نع ىنااسر مح ىلع تمدق

 حرس لوف راح تخير اق ةقاس اعاوكإ ةيناف لحمت 0 هدم لاق م تلق رجلا بريش ةلمح

 ناس ىلا كدو اماه لاق جابيد باوتا ةسمحو رانيد ةءامسمح ناسح ىلا حرس تلق اًئيش كعم

 كو رح لاه ةنفيح لآ حاورا دجال ينا نينمؤملا ريمأاب لاقؤ سف اند يتح هدئاق هدوقي لقأف
 لوي وهو هنع فرصناف ةنوعع كانأو هلأ مغر ىلع هنم كل ىلاعتو كرات هللا عزب دق هنع هللأ

 موال مهؤابا مهي مل # رشعم ةيف نم ةئفح نبأ نإ

 مورلاب ارصتتم الو الكح. * اهبر وه ذا:ماشلاب يتسني مل

 مومد لا ةيطع ضمك الإ * هدنع هاري الو لب زا ىطعب

 موط را نم يلا ورف ىتسو # يسلم برقف امويه ل
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ٍ 

 أ نرق نيرشعو انلزام تناك اهناف ةينثلا 8 لاق هياع ل تئشام لق تلق لاق هللا ت>رذ :
 : ا

 هربق ىلع بايثلا هده طساف 0 هيد>و 0 ||| لاقو ءا كو راند تاي نا ىلا هلم < ظ !

 امأ لاق ينم لاق لد>رلا نمت لاقف مهانفأو هللا مهدابأف اكولم اوناك اموق رك ذأ لجو هل كام

 أ ناكام لاقو ةماخلا قوط كتف وال لسسو هيلع 35 هللا لوسر عه كموق قباوس الوا هللاو

 أ ىلعدانثلا 5 05 هدحونإو هلا اهعثداف اح هيدحو نإ لاق لاق كا لاق اف يب لل قيلخ |

 يب كلذ تاعفف كه ينادجو كت: ءأ ناسح لاقف هربق ىلع اه مراف 0 رينادلا هد عباو 0

 اريل هللا دنع نب نم رلا دبع يل لاق لاق رم ب زلا انمدح لاق ءالعلا ينأ نب رطل يا 1

 يذلا ءاطلاو نيمالاب تءاح يتلا ةيراخلا عم م هتصق رك ذ مث ةلج ىلا هب ثعب يذلا لوسرلا لاق

 ١ أ ىور اذكه كلذ ريغ رك ذي ملو * رشعم ةش نع ةئفح نبا نإ * نادح لوق رك ذو اءييف كمن

 حديج

ْ 

 سد

 | دنع لاق لاق ةيش نب رمع انثدح لاغ زردلا دعى دعا نرد ا هولا اذه يفورمع وأ

 | ريرعس ىلع لجر هدنع اذاف هيلع تاخد ل كلم. ىلا ةيواعم ينهجو ”يرازفلاةدهسم نب هللا |

 !| ءاقشلا هلع َتاَع لجر انا لاق هللا د.عاي تنا نم تالقف ةسرعلاب ىنماكف هساحم نود بهذ نم

 || ىلع هدقلأف هراد:ىف هتبأ تقرصتاو:فرصت[ الف قليل زم ىلا تريضالذلا مجالا س0
 : تبان نب ناسح رعشب هنايثغت ناتذق هدنعو هبارش

 نالوللا نا يناوملاف * 5 تيب ىلا مساج افع دق

 ا! 51 6 كل تلا نينانع -- لاق من ىلع لأ انهئانغ نم اتعرف الف تايبالا 12

 ا

 ا نأ يل يبا كيحاص 5 كاف 3 هدم مفدأ نأ رعاو يلإ م-قدف رامد لا اعدؤ 1-9 دوق

2 

 ١
 | ةيواعم ىلع تمدق املفهغابأ ت تاق لاق 0 وح ندصضنو | انعام نضع سوا د امه ةطوغلا نم

 ْ لاق ته دق هدجح وق كلذ ةيطعإ هب وأعم هيلا 0 هل ا لا 35 هنحأ كنأ تددو لاق

 ١ ديلولا بأي ت تاقف 00 تدعو سو هيا 5 0 هللا و كح سم تاع ةئيدملا تمدقو

 ا لاق 5 نب هي ا ) 00 ( لاما هيلا تعفدق لاق * يد هعمو 7 0 '

 ثُثعل اولاق ة هن دملا لعن 2 هم ن يعمصالا 0 06-5 نمحرلا ديع 0 لاق 2 5 هللا كيع :

 7 ل ينتدحو كنأ 1 وو ا ل ام تول تولوا نام تسر ا لاف 0 ا هدح وق ءاخا

 ا

 م7 يباغالا ن ٠م رابخ هيلا هذه قام ة ةيمسل 0

 ااا 1 يتيسر 20 ا

 رريض اط تربص ول أف 000 #* ةمطل راع : افا دس ترصتات

 58 يله سولاب لمهر ط هبا و فقذخ فاصأ بارز ده ءاز لاو مالا نإ ةل.1 رعشلا ةسجخا تاربالا

 كك وص ظ



060 

 سلو نيد 37 انه نه ل كد 2 نا هب "لمد لقا تافاغت دشأ يأ اذه :

ْ 
6 
 ظ
0 
 ؤ
 ع

 . يلحأ أ تدحرذخو ةغبانلا مدقو اهمضنق ف نالمحو كو

 كسوص ا
 مقنت يريغ بنذ ين ىانلا ىلع *. تحبصا ةماعلا ىلدل نال ش

 معا ثيح هل يف ريخ 6 هاا #3 هتمرت>ا و يش نم كاذ امو

 ا مرجتي لي مل 5 لو اهاف لواذإ ااننإ نكلو

 : ع ثدعلاب تنك - لاعأ * ىذلاويأا ثدحبام ىف لاو امو ظ ٍْ

 مع ىل ال 0 0 * يي كح ناهكلا ف لاز امو

 000 دج (يريقأ) رمتلاب جره برعل ءاتقلاو تبا نب ناس رمشلا ةعببرالا تاسنالا
 ىدقاولا لاق لاق دمت يبأ 07 مسا ىمع ينثدح لاق دمت نإ فسوب يم ان”دح كاق يدب زملا

 هلها يف ةئس مقيو م مالا ن ةل.> ىلع ودغي تلاع نع ناسح :ناك-لاق اص نب دمت ينثدح

 سانلا لذي وهو يداص 00 رق هل ناذ 0000 نأ نب ثرأا ىلع تدفو.ول لاقذ

 يتلا ةعلا ّق 20 5 لاو ةلمح كا ءاطقنا نه فرحا ام هيلع ليف نأ ين“ نحب دقو فورمال |

 4 ًاحصان ىل ناكو هيحاج ىل لاف اك دمهل تايهدقو ثرحلاىلع تمدق يح ةنيدملاب اهفمقأ ت 5-0

 هلا ناو كرش تع اا هاف هيف عقتنأ كاف ةلحرك ذا ع كعدبال وهوهلع كمودقب رسدق كاللملا

 بنطت الق هنع كأس قالوا د يدا ٠2الف هيلع لا قه 0 د رناو كيف دهز هيف تعقو دق

 نع ءاضغادشأ ةلي> ينعي كيحاس نافهريغ ىلا هز واج واحب سم مراد جسما ه.علالو هيلع ءانثلا يف

 راندلاو معردلا ىلا , ال وةمامط 0 هيلع لقب ل>روهو مايا ىلا كوعدب فوسفهيلعتلخد

 ما كاعد اذاو وعلا يف 2 كاد عضل الف هماعط عضو اذاف ع ةيارش يرش نأهياع لقْسو

 نعو دالنلا ن راسا هيلع تلكعد مثلاقدب يسال 4 حاط تركشف لاق ةباصالا ضعب هماعط ن

 يت>هربخأ كلذ ل اف بورا كلت نم ان فكو دوه لاحر نءو زاجحلاب انشدع نعو 3

 ه1 كي ةلج اعنأ تاقف انت كر رار كل دكا دق ةلج دمع تكلف ةلج كة ىلا يب

 عوف ماعطلا جشواو ءادغلاب 5 آف ءادغلا لاقمأ هريغ ىلاكلذ زاجو بيع الو حدم ىلا 3 هم

 انا الح توندذ نسا نوا ةعاس دج "لاق راح لخر اذاو اديدش دك لك 1

 موعمو ع ناواأ امف قار رايألا مهعم مهددع رب :ك ءافصو ءاحو ماعطلا عقرم 2 ريشا م اعلا 2

 ماقو هوطأف برشو مه ح بف مورلا ن م طبارب تاع عدو انسور ىلع اوماقف 0 ليدائنم

 هيأ تلوشلا ان دال رمق تريشا وه لاق. قح تس ف برشا .لاَقف 0 ىلع 0 ||
 كي زم ف نادل يوت نع ل ل افلا 4 قفين وز

 5 هءاع سانلا را 3 امد ه هل نأ هيحاح ىل لاف ب نأ دع تقف هب ذلو ه.أف رع

 نأ حييبق هناف هياع مدس نأ لك ل ودك دقو هب صلخو كافح ءاح وه اذاف ءاح |

 03 ثردال تاق ناميذ ىف 6 ةشان لاق 0 نكد»و تيلَف ندحأ م وبلا نذالاو مأر "الا دع كوفحب ٍِ

 رانسد ةئامسم كل و كل تنذأ دق لاق لف لحأ ىلا فارصنالا قى ندا نأ كاملا يأر“
 5111 1 ] ]ذ] ]ذ]ذ]ذ ]ذ]ز]ز]|]| ]| ]| ]| ]| ]1111011 00070

2171 

 او 0 تيم الب



205 

 ءائغلاو نود :دعمال وا تاسالا 30 | ىور.ب نم سا: | ندو بدضتل ندشلا ل وطلا ن 4 ٠ ةضو ع

 ياشولا 0 ىطسولاب ليش يان امم لول تالا يفو هللا اءهمحر ردح ن.هللا كيع ىلوم حدب

 نع اها --_ 2 رصنبلاب فتي .هؤ جره جر ننال هقو هسا و قحدا 0 دا ه دو نسوخو ا

 رح يف رصنخلاب لوا ليش فا.ف> نلوألا نيتيلا ىف ديعلل 4 فو نيريالا نتناول

 قدسا نعول

 م هريغو توصلا ادهيف 0 ريخ جم

 هريغ يناغأ  ىنغي ناك امناو :ةريسي ةعنض هلو حببلملا عذب هل لاقي ناكو رفمج نب هللا دبع ىلوم علب
 رفعج نب هللا دبع نع ثيددحلا حدب يور دقو ةقطلا هذهو سيوطو طيشنو رئاخ بئاس له 1

 نع ليبنلا مصاع انثدح لاق ىرودلا دمحم نب سابعلا ان”دح لاق عكو تاج نأ 0 ( ينربيخا)

 منقل لاك فج نال كش .ع ىلوم حدب نع ىو: نب نك قر يسفا نع ءامسا نب ةيريوح |

 7 ناوي نكح ىح هل لاقف ةءا> يف رفعح نب هللا دع هبا لخد ةئيدملا مكمل نب ىح

 (ىريخا) 4 هثيدخ 0 ام.سلو 4 هم ط 0 و هياع هللا ىلد هللأ كوس اها هلل ادع 0 ةثيخ ضف

 يتعلا 500 عر اذه عمس نم ينثدح ليح نإ دواد لاق لاق رامع نب هللا دبع نب دمحأ

 ريمأاي لاقف 58 وهو ناو نع نب كالا دع لع رفعج نإ هللا دبع لخذ لاق هبا نع هرك ذي |

 0 كحاص تنل.لاف رامثالا نوتقو ٍبرعلا كيداحات كل" نم كالع تلحق

 ه يتايل ىف انذلا قرع يل جاه لاق نينهاوملا ريماي كتاع امو لاق يل يج>ا تاع عم دهلاو

 ف 0 وسرلا يضم اءاف كلما دبع هيلا , هجوف هنم سانلا قرا يالو. ًاحيدب ناف لاق ين» غابف ١

 م سان || نم يح لهو ا يماسأَو ةاشولا 30 ءيالا

 كتيقر فيك لاقف حدب 0 عرساب أب ناكاش ةئرلخ دنع ةحش ةيذك لاقو رفع نا

 تحاضص ناك ع نالها كت هع نع يرسف لاق نيئماوملا ري ءااب قالا قرا لاق اسنلا قرسصع ن٠

 مالغأاي اف> تدحو ربك اهللا كللملا دع لاو ا ىم اهاقرو ع 00 0 فرعي ةهاكف |

 معرد فالا ةعاراب هل سمعاؤ ينا.ح لحمل 2 يك كَ قااط هنأ سمأ نيمؤملا ريمأأي دب

 بديصأ تايب الا 0 ىلع ت 0 0 ا قلاط هر صا نيئمؤملا ريمأاي لاق هزر>أ املف هلزنم

 مقا يرغ بنذ قآل يانلا لعب ©“ تدبعا ةيرمانلا لذ نا الأ
 ش اهفمازو" تانالا

 رب ينأك ى> هئساحم * يك ولا كلل يندتسأتا زامو

 كاذ فيكو لاق 3 اهمتكاف لاق لاق امب الا كاقر لاق نا قلاط هتارما لاق لوقتام كليو لاق
 ليعمسأ (ينرتخا) هيلحرب صخحش اكان كالملا دنع قفط رمصع كيذا شا دربلا مع تاك دقو

 سل يم د سي م بس اعص

 كيب م ا ا ا _



00 

 يذلا فيد اوو هم يذلا لم
 مدل 0 3 الو ينارو #2 عدج سم يم ال نيح يف .مرمصت الق

 1 ءل رفعح نبا لاقذ مهرد 20 ةئلرأب حيدبا 00 كلملا دبع هدحب ناكام نكسف هيف لاقو

 : ا لسعسا ) يريخأ ( اع 2 5-0 0 0“ م لاَقؤ قا 0 قاع اعلا أه و

 0 2 رأ عفان ن 3 دانزلا يف اناا نع يكألا ن 3 دايع ب رع نب م.اقلا يف ::دح لاق ىو ا”دح

 دك نأ هل لاق 1 4 هَ 5 هنوص عفر م نا هيف دازو هلمم ربا ا رفعح نب ىل ومد رح رع

 . «ىقربخا) نب ئمؤملا ريم 1 تل امم قر اع]لاَقف ع الهم ل وشب كلملا كدي.ع لدحلا هش دازو 00 م

 .ةور 1 نار 2 نب هللأ ادع ن نع ىرافغلا ةماس 3 0

 0-5 هللاقف هت كر كلما دبع || اكثفام وبهيلا 00 عع مسا نأ " رقم تال

 لاق ان - كلذ ل دهوةملا غوت 120 2 ةيربربةمأ 0 0 1 0 00

 ْ: 0 ربا 5 لاق م موعمو كلاادم 5 هك رع لف هدف حدب ىعدف هن 3 |

 : هو 5 قى لاق ةلصن 0 يك 3 نينمؤملا ريمأ اي هللا دبع لاف ا كلملا كديع م

 3 508 تيك لاق مح راانحرلا هللا مسب امف سيل لاو مح رلأ ن نمحرلاهللا مسإ تاع ةكف هل ةيراح ل

 هلوق اه ماع ىله | 0 امفام ىلع أمد لاق كلذ وبف ل مح حران مر لاهللا مس اف سلوق كليو

 ا كعرلا ل ليسوا ملذاو تيقس #َ يدهملاق هقيع نيب يما س رايد

 1 000 4 هللاو 0 ف تاه لاق 00 1 لاق هم 2 0 هل 0 0 5

 ا قرطاف لاق 0 0 .سانا || نأ ءأ نا ا ل ف لحر هءاددف 0 كا لفل مع ين دنع |!

 1 تبيصأ لاق يك 00 وهو هسأر عفر مث ةعاس ا

 مجعأ كنعولئاسلاباوح عج رب * ينناك يتح نامكلا يب لاز امو

 مس سانلا نم يب لدم 0 0 آو ا ولال وق نم 2 0

 كس يمع :

 2 دق ايش قطن اعإ د لقف تءوسانيبلا ف عا

 0 ئذ الكل ان يد ها رمشالو ريخال نإ

 لكب نيءاي نهدلا تانبو # لئاز معلو سول لك

 1 فريف حرس نبال ءانغلاو كرشمذئءوي وهو دحأ ةا زغ يفهل ون ىمهكاىرعب زلا نب هللا دعا رعشلا |!

 0 هنأ ع نع داح ةياور 35 0 ند 1 هيفو قا بهذم ىلع 1 مغ نع روس نما وأ لة

 5 : ْش .: دعم نبا ب اتك يف



 ضو
 56 7 1 تعدم 1 9 1 ل

 7 5 ةوزغ ةصقو ةداخاو ىرعلزلا نا ع م

 يؤلنب ا سصيصط لإ ورم 0 موس كل دعس نت يدعن سا نإ يرءهرزلا نب هللا ديع وه

| 

 وهوراز نب رضمنب سابلا نب 3 نب ةعزذ نب اك رمضنلا نب كلام نب رهف نب لاف نا

 دع لسأ م عزم فنك ركرافك 0 وني اس 1| رض ناكو تادودتملا تير ءارإ

 ا ىرعزلان اطومي تايب .الا هزهو (١١حتفلا مولا هئمأو همالاسا مو هيلع هللا ىلص 3 لبق كلذ

 ةملس انثدح لاق ديح نا م يربطلا ريرح نب دمحم كلذ ىف ريخلاب اند ةوزغ يف

 مداعو نابح نيى<نب د و يرمهزااباهشنبهللا دلع نب م نب د ين دح لاق قدس نب د# نع

 دق مهلك انئاملعن م مهريغو ذاعم نب دعس نب و رمت نب نه رلاد.ءعنب نيصحلاو ةداتق نب رمع نبا

 ظ ا |ولاق : مون نع عاثردخلا نك مف مولك ميدح عمتج 1-2 ثردحلا اذه ضع ثدح

 | كم ىلا مهلف عج رف بيلقلا باخصأ نم ششي رق رافك ن» ردب مون مهتم هلاق ن نو شارت تيا

 7 ناوفصو لهح ينأ نإ ةمر 5 ٠ ةعربر ينأ نإ هللا 00 هربعل ب ردح نب  نابفس وبأ عجسرو

 نكت هوب رح نب ناس نأ اوملكف ردع 3 ءاوذاو مهؤابأ ا نم“ شرق نم لاحر ىف ةيما |

 ل انتكونو روعدق ادع نأ 1 رق رمشمماي نايفس بأ لاقف ةراح شيرة نم ريعلا كلت يف مها
 ا يرق تح.تجحاف اولءفف انم بيسأ نمم ًارأث كردن نأ انامل هبرح ىلع للملا اذهب انونيعأف

 هر ءابعاطا ندو اهشدباحأب ريعلا دام نانفس 7 كلذ لعق نيح م هن اع هللا ىل< هللأ كودو |

 0 ماسو هياع هللأ ىل « هللا كامرا > ىلع اووفتدا دق كك 00 همأ 2 ةناك لئابق |

 | قناكو رد دب موي ماسو هياع هللا ىلص هللا لوسر هلع نم دق يي ع

 ا نق كياع هللا ىل< يلع نأ ا مك احب لايع وذ ريقف يبا هللا لوسراب لاف يراسالا

 انعأف و ة انعم جرخاف 6 20 هلع ا انا ةيءأ نب نا وفصلاقف ماسو هيلع هللا ىل< 0

 ل هللا تاو كعنح انع 1 لاَقف هيلع هاظأ نأ ديرأ الف ىلع ن 20 نإ لاقذ كناساب |

 جركل 0 100 ا نوميصإ ىلا عم كنان لدا نأ توضأ نإو كتعانأ تو

 ىلإ حجت ةفاذح نب نب تهو نب هامع نب عقاسم جرو ةنانك ىنب وعدبو ةماهع ُق ريشا نع وبأ |

 ماعم ريب> اعدو 0 هيلع هللا ىلص هللا لاوس برد ىلا م6 ديو مكر 2 هاك تا كالام يف

 ا

 ةيافلامسا ْق ربثالا نا لاقح تملا 60 هنمأوهمالسا م ع هللأ ىل- يي لا لق 2و مسا هلوق (0١

 انا رع عرش راى هللا دعو هو نأ ن نإ ةرييه بره كم لس ولسا وم هللا لوسر حق 4

 ناري وهويرعءبزلا نبا يف تبان نب ناسح لاف

 ميدل ددحأ شع ف نأ 3 د هضصخغل ,كلحا الحر نمدعتال

 : ا مو هءلع هللا ىلص هللال وسر ىلا معز ىرعا زلا نإ هللا دنع كلذ عع املق

 يوتا هيف 0 1 حدف كول ةقواسأا نا 7 هنمو اذو لدم ماشه نا 6 ريس يفو



 )؟١(

 عمج را لاقذ اب 'ىطخ املق ةشدحلا فذق هل 0 فذ ا.شدح ناكو يشحو هل لاق. هل امالغ

 ع 0 300 ِي مح 2226 َ | ء.يباحأ اهدحم نذل رقت حارخو قدع. تن 1 دعني ةمرعط ىمعل د مع تاقتنأ نافىانلا

 ! ؤ نق نانو جرخ>واورشب الثلو 8 ملا ساّعلا نءظلاب مهعماو> رخو ةماه < لغاوذانك ين اهعم

 ! (1)ةريغملا نباماشهنإا لهجيبأ ن هم ركع جر>وةعبر نب هيثع تلبدن الا داق وهو بر>

 ني ور<ن دوعسهتنبر هَح ينأ لوقنم (؟) ةربب ليقو ةزربب فالخ نب هيمأنب ناوفدج رخو

 وبأو ةحاطيفأ نبةحاطجر> و (*)صاعلا نب ورميج رخو ناوفصنب هللا دع . يهو ةيفقثلا ريمع

 ةدعاط ينب م أ ىهو مهس نب (؟)ديعست ذي ةفالس رادلا دنع نب َناَنَع ن يزعءلا دنع نب هللا دبع ةحءاط

 ينب ءاسأ يدح|برضملاز: كلامة ةب سان> تح 0 مهوبأو ذ دموي اولتق بالكو سالجلاو عفاسم

 ءادنيدحاةقلعتن ةر*<ت ح ردو ا يو ريمع نب (5)0 نع فاه أعم ملسح ع كالامت

 هللا لوسرممب عيسأملف ةيدملا ىلي امم يداولا ريفش ىلع ةانق ٠ نم ةحسلا ع نط اولزنف فتسا ة ةيهرس 0 ا

 دق يف ماو و هب اع هللا لَ هللا لوسر لاق هاف نول لاو لد و ماعلا رسل

 هيأ تلاق ا وأ ىتحو ترم اذإ ةربر نا هيا تلبي دي سده تناو> ةيانك نب ثار لاي

 ةنيصح عرديف يدا ت 0 يبا ك0 1 ” ينس بايذ 2 ثا ارو اح ملواف عد 1 رش 5

 ! مهناو ماقم رم هلل أوماق اوماقأ ناف اولز ثيح مهو هعدبو ةنيدملاب أوءش اع 15 ناف ةندملا يو

 ا
 ا

 مولد موبلا كلذ هب اوماقأف ءاعيرالا موب را هرمالاظ ره ودا رك نإ راو عه مه انلتاق اف انيلع را

 0 نمبعشلاب حب .صأق ةمهللا يلد نيح ملسو هيلع هللا يلد هللا لوسر حارو ا مويو 0

 ١ لوسر ىأر عم لولس نع ينأ نب هللا ذ.ع عار ناكو لاوش نم فصنال تدسلا موب اوقتلاف

 مسو هي هياع هللا ىلص هللا لوسر ناكو مهلا جرال نأ كلذ ف هنأز ىر 0 سو هيلع هللا ىلص هللأ |

 0 موب ةداهشلاب هؤانث لج هللا م ك1 نت ملدلا ني لحر لاقت هدلا نع عورطلا 0

 اانا نورا ان ؛ادعأ ىلإ ان 1 لسو كيلع هللا يلص هللا لوسراي هروطضحو ردب هتاف نكد
 اند رذام هللاوف مهلا 6-0 الوةثيدملاب م 92 هللا لوسراي كول نبأ> ىأ نب هللا دبع لاقف انفعذو م

 أوماقا وماقأ ناف هللا لوسراي مهعدف هنم انيمأ الإ انيلع اهلخدي الو انمباصأ الا طق ودع ىلا اهنم ظ
 | قوف نم ةراححلاب نايبصلاو ءاسنلا مهامرو مههوحو يف لاجرلا مهلتاق اواخد ناو سام رشب ظ

 نمناك نيذلا رسو هيلع هللا ىلد هللا لوسرب لز, ملف اًؤاح م نيمئاخ اوعحر اوعجر ناو مههؤر ١

 ةمللا موي كلذو هتمال سلف رلسو هيلع هللا ىلص هللا لودر لخد يتح ودها ءاقل بح مهرمأ

 راصنالا نم لحر مويلا كلذ يف تام دقو ةاللصلا نم مو هيلع هللا ىلد هللا لوسر عرق نا ْ

 نب ةمركعجرخو ماشه نبا لاق نهب جرخ نمو نءظلا ةيءت ضرءمىفهنال طقس انهو )١(

 طةسانهو () ةيقرلاق,و ماشه نبأ لاق (*) ةريغملا نب ماشهنب ثراحلاتنب مك كح َ لي ينأ
 ؤ
 ورع نب هللا ديع 0 يو جاحبجلا ن 0 تنب 0 صاعلا نب ورءع جرذ>و 5 امو قفل لاق ظ

 زرع نإ ماش هنبأ ظفاو (ه) ةيراصنالا 2 1 كلكيويس تس ةفاللس ماشه ن ١ لاو 60 صاملا نيل ْ



 ْ | مماع جرخ مر هللا ىلد هللا لؤوسر هيلع ىلصف رادحتلا ىب دحلا ورخم نب كلام ل0

 | لوسر جرخف انل كلذ نكي ملو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انهركتسا اولاقو سانلا مدن دقو.

 || ىبضدعقاف تش ناف انل كلذ نكي ملو كانه 21 هللا كوس راي اولاتف ماع سو هياع هللا ىلص هللا

 || هللا لوس ر.جرخن لئاقي 0 نا تح نسل اذإ 9 ريا هياع لاقف كيلع هللا

 ْ هنع لزخما ةنردااو دحأ نيب طوشلاب او :ياذإ قح هب نء لجر فلا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ا داو ات حدها ل ياسعو ردت ياسا ل1 01 هراث ؛ لولس نبأ ىلا نب هللا دبع

 || نب هللا دبع مهعبتاو بيرلاو قافنلا لحأ#نمدةموت نر نانا نيم حرف سانلا اهب 0

 | نمرضحام دنع مكموقو مك + اولد نأ هللاداو رك ذأ موتا كوي ةملس يف دحا مارح ن

 5ْ اوراوةياعت لو فيتا اهلف اتق نركب هلآ يراال اذا: هانم اسأام نولتاقت مكن ملعاول اولاقف م 55

 ١ ىذقاولا رمع نب دمم لاقو م 2 لح و نع هللا ىد هللا ءانعأ دلل دعبا لاق فارصنالا الا

 الج نخيل نم ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىبأ نب للا دنع لز .#ءلا
 ا تر وسر قل

 سمح نءظلاو سراف انام لااا ذل ١ واو نك ملا ناكو ةنامعبس يف ماسو هيلع هللا ىلح

 نم مهعم ن كا را م١ يف ناكو غراد ةنادعتس ني رسثملا يف نكو لاقا ارا ةرشعا

 ا | داق يف راخلا راي ما نإا ةدرب ينال سرفو ماسو لع هللا ىلص هللا لوسرا سرق ناسرف الإ | ليخلا

 | ةيذوهمو يدوب ناك ناعطأ نكو مارا علط ىتح نينحيشلا نم ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 1 وس ضيىعو لاق ةئرددملا فرط يف اهو نخل دهس كلان نان ددتف ا.ماع ناموَدي نايمعأ

 7 ناكو لاق در نم درو زاجأ ن 00 ملا دعب نيخعيشلاب ةلئاقملا 0 هللا ىلص هللأ

 ةبأرع ا ا 1 ربااو زرط نب د رتأو تاتا

 خامشلا هيف لاق ىذلا

 كَ

 0000 هللأ لودر 0 ا تدنح نب ة ل لاق

 1 لوسرءار 0 ف ا فار طأ ىلع لوا طلو عاقر 7 0 هل نيفَخ ىلع ماقف ًاعفار روصم 2 دق مو

 : ا لاق ديوس نن 1 لاق ثر 1 ندر دو لاق هزاجأ لسو هيلع هللا ىلد هللا

 | هسر ناكو ا كيعس يأ مش ةيلعأ نب نايس نا يحي ع ا /”تيناك لاف رمح نتن

 ند رعس در رغصتسا نم در : ءياحأ شرعو دحبأ ىلا سو هيلع لا لس ا ةلوسر ١

 عرش ا يندرو مقا زاحا نائس ْن وي سمع هس رتل ة هر وس لاَ يد عفار زاحاو تدند

 ماسوهيلع هللا ىلد ي لا لاَقف هعرمصل ا عاد تر او قا تافور هللا لوسراب لاَقف

 م اهدهكف ماسو هلع هللأ يع هللا لوسر راع ا هر وس عرمصف ع رطصا هروسو مفارل

 : را 4م وأ ماسو هيلع هللا ىلد ي دن نكمل ناكو ناس 0

0 



 باصاق هاذ نع بذو هيا يق ةرد> 0 ىد ماسو هيلع هللا 0 هللا لوو ي20و

 01 ال فاني الو كأفلا تح ناكو ماسو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاقف هلتساف هفيس بالك“

 هءاككأل ماسو هلع هللا 0 هلل كاوسر لاق مث 5 مويلا 7 دس وسلا يرأ قاف كفيس مش فينلا

 © ارا قيوحا اننح وأ لاقف م-يلع اب رعال قيرط نم بثك نم موقلا ىلع انب جري
 لام يف هب كالس تح عطاومأ نيبو ةئراح ىنب ةرح يف هب ذفنف همدقف هللا لوسراي انا ث 1

 .ملسو هيلع هللا َّ هللا لوسر سدح عمس الق ريصبلا ريرض ا يظيق نب عب رملا

 لخ دن أ كلل يالف ا لو. مار تن :؟ نإكوشيو مههوحو ىف بارثلا ين# ماق نيءاسملا نءدعم نمو

 200 ٠ سال ينإ للعأ يناوأ لاق مم هدي يف بارت نم ةنفح دنا هنأ يل رك ذ دقو لاق يطئاح
 اذهف اولعفنال ماسو هيلع هللا ىلص هللا كو مر لاَقف هواتقيل موقلا هرد- أف 0 ام تارضل

 كوسم يم ني لالا دبع وخأ ديز نب دعس هللا ردب دقو لاق يو رفا يمعالا | ْ

 و هلع هل هللا 0 هللا لوسر ىخغمو هحشف هسأر يف سوقلاب هبرضف هنع 7 هيلع ا يلد 2

 0000 0 10 - را لمت لبطا ىلإ ىداواا ةودع قادحأ نم عقلا كر يت ههجو ىلع
 06 ورز عاركلاو روظلا نديرق تحرس دقو لاتقلاب ءصان قدح ايا نال

 نع 5-5 هياع هللا ىلص هللا لوسر يك نيح نيءاسملا نم لحجر لاقف نيماسءال ةانق نم ةءمصلاب |

 ةنامعتس يف وهو سو هياع هللا ىلص هللا لوسر يحأو براضي انو ةليق ب عورز ا لاتقلا | ا

 11 ةنومم ىلع اولعدف م طويخ اودع لو ا أو انام موعمو ل 1 ةبالاع مهو نر 0 تعلو ك7 ا

 سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نعأو ليج ىلإ ن همر كل ارسم ىلعو ديلولا نب دلاخ ليما ا
 ا
 الحر نوح ةامرلاو ضرب باش ملعم ذ_ئهوب وهو فوع نب ور< ىنب اخأ ريبح نب هللا دبع |

 نم .نيت'ونآل كناكع تساف انيلع را تا ا م 0 لكلا لا اع حضنا لاقو ظ

 نب نوره اند ريرج 0 لاق نيعرد نيد م هللا لَ هللا لوسر ىهاطو كلذ

0 
 ٌ ل و 6 0 6 ل لاق ءأ ربلأ 3 قدسأ 7 0 لاق مادقملا] تءضصو 0 لاق قدسا ا

 أ ةامرلا ا العر 2 هلع هللا ىلد هللأ لوسر ا 8 هلع هللأ ىلد هللأ 5-6

 مهوهّئأر ناو مهلع انر او ناو م 6 اود>ريثال مه لاقو ريبح نب هللا دبع مهملع ا

0 موقلا يبا الف اون ل الف انيلع اوروظ
 تدبو نوقوس نعنعفر دق ءاسنلا ترأ 2 

 ىلءهللا لوسر مكيلا دهعام متءلع امأ الهم هللا دبع لاقف ةمينغلا ةمينغلا نولوشب | واف نوايخالخ
 نب دم 000 نود نياك نك ساق تفرع م وتأ اءلف اوقلطناف اوف سو هيلع هللا

 ا نع هيبا نع ء يلا ين ندح لاق ىمت ينثدح لاق نأ ل 3 مدا ل د رير>

 هللا كويمر جرذو 3 لز ىح 0 نس نولخ لايل ثالث يف نايفس 5 لقأ لاق سانع

  يدنكلا لا دادقملا ذئموي هعمو لي ا ىلع ريبزلا 0 أوءمتحاف ساناا ىف نذأف 2 هءاع هللا يلد



 جوف سس 17 نيرف نم الجر ةنارلا سو © هيلع هللأ 0 هللأ لوسر يطعأو ||

 ىلع دلولا نب دلاخ لك هيدي نيب ة زمح ثعبو سشيحلا هع هللا يذر باطملا دنع نب ةزمح ْ

 لاقو ريبزلا مل-سو هياع هللا ىل-< هللا لوس 6-0 له> ينآ ن ةمركع ةحمقا 0 ثلا ليغ

 لاقف را باح ن ماوناكف يرخأ ليي ىعأو كنذوأ قح هتازا ن كف دياولا نب دلاغ ليقتسا

 هيلع هللا يلص هللا لوسر لسرأف ىزداو تالا لمح كايف وبأ لقأو مكتذوأ ىح ندحربتال

 نعو لج لاقف هعم نءو ىلاعت هللا هءزب ة دياولا نب دلاخ ىلع لدغ لحي نأ ريب زلا ىلإ سو

 نوبحتام 8 أم كعل وم 0 ا كواَس هلق 9 هب ذاب موج دإ هدعو هللا مكفدص دقلو

 ا
 ا

0 

 نم 0 ع و هيلع هللا ىأص هللا .لود ع نأو موعم 5 رمعالا نينهؤاا دعو 1 هللا ناو

0 هح>و اودر 0 نه اونك ماس سو ةياع هللأ 0 هللا 0 لاَقف 0 ا
 3 

 |[ لوسر ىلا اوقتاطنا منغ ا ا 00 ءانرأ] اوأ آه ا 0ع أرو نم اولمح

| 
 | كوسر عطل لب يرخأ ةفاط ت ا نآلق متانخ در 7 هياع هللا يلص هللا إ

 لوشسر باجحصا ن 0 ا ل تارعءشام داوددم نبا لاق 0 تدك و ماسو هياع هللا 0 هللا

 دم ينثدح ريرح ن د لاق ذكموي ناك ى> اهضنعو انندلا ديرب ناك ماسو هياع هللا يلد هللا

 أ ىلاص هللا لوسر زر 0 لاق ىدسلا نع طايسا ات د لاه لضفملا - دمصأ 5 لاق نيسحلا

 ا 0

 | لاقو نيك رمشملا ليخ هوح ويف ليلا لصاب اوماقث ةامرلا سا نيك رشملا ىلا 7 ع

 | هللا 2 9 مينام ني بلاغ أر "ال اناق مهام زه دق ميأر نا م 9 اوحبتال م ى

 رشا عماب لاقف ماق ا 0 بت 0 نامع ب هع ط أ 5 ريح ب تاوخ أ ريدتح نا

 هنا ىلا انفويسإ مكاخمتو ر ,انلا ىلا م كفوا اناحمت لح وع هللازا 0 ا دمحم باحد

 تلاط أ ب لع هيلا مم و راثلا كل 4 هينلا ينادعلا وأ هن ا 00 ىيسا هللا هلدعل 0 5 له

 نادععل وأ واحلا ىلا قيد لح و نع هللأ 0 <> كف راها ال هكر ىف > يذلاو لاو ماللسلا هيلع
 مفضل د ا ن7 2771 والا ازاف دق040: 70 هم 733171

 ى

 ١ هكرتف مع ناي م>رلاو هللا كد_كنا لاقف هتر 3 0 هل>ر عطقف "ىلع هبرضف ةنلا ىلا ثفيسب وا

 80 ع نا نا لاق هياع زه# نا فايلاداق هاج“ يع | ناقو ماسو هيلع هللا يلص هللا لوسر ريكف

 | ع نب دادقملاو ماوءلا نب رييرلا دش مهنه تديحسساف هنروع 9 ا

 كلذ يار اماف نايفس اا اومزهف هباحساو ماسو هيلع هللا يلص يالا لمحو مهامزوف نيكرشملا

 فلا قوسر للا ءامزلا نظن اخاف مقا همر د رف لمح“ 0 ىلع وهو ديلولا نب دلاخ

 أ كرتنال مهضعب لاقف ةءيتفلا اورداب هنويمأي نيكرششاا ركسع فوجيف هباحصاو ملسو هياعةللا ى

 ةامرلا ه3 دلاح يار اكل علا اوةدعاف مهمهاع قاطناو ماسو هيلع هللأ ىل- هللا لوسر 5

 ىار املف ماسو هياع هللا يلد هللا لودر بادءدأ ىلع ىل»و ةامرلا لتقف لل> مث هلي يف حاص

 مهواتق 3و مهومزرف نيءاسملا ىلع اودشف اورداس لئاش مولي اح 3 نو رتل

 ل #عورحترحرسس



0000 

5 

 3 - نحس نا ثندح لا مجر قع

 مأق تح ميبكسمأف لاحر هيلا ماقف هقحب في سلا اذهل ها ماسو هي هيلع هللا ىلههللا وسرت لام ا

 ودعلايف هببرضضت نالاق هللالوسراب هقح امو لاقذ ةدعاس ىنب وذا ةشرخ نب كامس ةءباحد ا هلا

 001 ادع لات اعاحش الجر ةلاحد وناناكو ءابإ ةاطعافدللا لوِسَرايدَقحب هذخا انا لاقف َىَحَِقَح

 ا دب نم فيسلا ذخا املف لئاقيس هناسانلا ملع ءارمحهل ةباصعب هسار يلع ملعا اذا ناكو تناك اذا

 نيفصلانيب رتخستي لمح م هسار اهب بصحق كلت هتباصع ذخا هلاو ماسو هيلعهللا ىلدهللا لوسر

 لح ر نع هنعهللا يدر تاطحلان 2 يلوم م ا 1 هللا دنع نإ رعد < ينادح قدس 3 لاق

 , اءاردش 032 51يأ عأو ناح 0 هللا لص هللأ 0 لاق لاق ةءاس ينب ند راصنالا نم

 ' جرزألاو سو الا زمثعمأي لاةفالوسر نايف دس أ ا دقو نطوملا اذه ُِق 0 هللا اهضغس هن 4 ٍ

 1 نبد نعو 0 اع هودرف مكلاتف 3 ىلا انب ة>احال هنا مكن فرصتس انمع نبا نيبو ائذيب اولخ

 2 ةيهأ نب كلام نب ناءءزلا نب ىنبد نب ورمت ضاع نأ 3 هدانا 4 مداع َنَغ ءقحسا ا

 ند 00 نوح 4دمو 0 هيلع هللا ىلد هللا لودسرل ًادعام 1 ل 2 دقو ةعييض يف

 ىتا دق ول نأ ّش رق دع ناكف رسثع ةسمح اتاك كوي سانلا ضعيو ف.ئ> نب نامع مهم سوالا ا

 ناددعو نئشيباحالا يف سماع وبأ مهقا نع ٠ لوأ ناك سانلاىت لا اماف 0 هنأع فاتخي مل ادم ا

 صاع 1 ناك قدسافاب اني 1 كب هللا مأأ الف اول او صاع 0 2 عمات ىدانق 1 لعل 1

 لاق هياع مهدر عاب هلق قدافلا لج بو ةياع هللا ىل< ليا لودر هامدق بهارلا ةياهالا يف يمسإ ْ

 بادعال نائفس 3 لاقدقو ةراححلابم يحضار 5 اريدش الاتق مهلتاق م مر ش ي دعا نر تا دقل |[

 انماصاق ردن موي انءاوا م كو مكنا ردا د ىنإاي لاَتَقلا ىلع كلذب مخ رح رادلا دنع يف! نء ءاوالا

 ولت نأ او اول "وفك نأ اماف اولاز تلاز اذا مهتايار لبق نم ساننا يتؤي امناو مار دقام

 فك ائيقثلا اذا ًادغ ملت ب اول كماا را : اولدو هودعوبو هن اومن هوكي كلف هدو اند ١

 امس ييسسلا يملا | دمدسستلا ايست دييسسلا | يصاب

 1 هن تب دانه تماق ضد نم مهضعب اندو ضانلا تلا هاف نا فس وبأ دار آ يذلا كلذو عنصل 1
 لوش مف ديه تااقذ نذر#و لاحرلا كفاح نا رضا فوؤدلا ند مه يناوالا ةوسنلا :

 قراملا شرشو * قناع اوله نأ

 قءاو ريغ قارف نإ قراش ردد وأ

 ش # راتب نكي ارض * )١( رايدالا ةامح اهبإ #* :رادلا دع يبب اءإ #* لوشو |

 7| ىلعو ىلطملا دبع نب ةز>وسانلا يف نعما ىح ةناجد ونا لتاقوب ا ا نس سانلا ليسا

 7[ فيسلاب مهو سك هدعو مهقدص و مرصف هللا لزن اف نيملسسملا نم لاجريف مالسلا امماعبلاط يبأ نا

 8 0 هللأ كيع نب دايع 0 ى نع قدس 0 2-5 نعو أمف كشال ةئزطا تناك م لبا نقد

 رايدالا ةاحأ ربص #3 رادلادع يف! ريص ىورو )0(



 "ل
 امحاوصو يشع تل )01( دوه 0 اخن أ قنبأَو دّول هللاو نس را لاق لاق هدد ندم أ نع 8 3

 4ع موقلا انفدك يف ركسملا ىلا هاه ا 0 كالو لد اق - نهد نودام براوه تارك

 5 8 لتق دق 3 نا الأ 0 اخ نم اني اف ل عال انرووط اولذو تنهعلا نو

 نبد_## نعو موقلا نه دجتأ هللا وندبم ءاوالا بادحأ اما نأ دعل م اع امك
 0 ها < .

27 
 ١ يت> اعيرص لزي مل ءاوالا ل ملعلا حا ضع نع قحسأ ىق4نعو رن ةينراحلا ةمقاع تدل ةر< ل مر

 مم ها ن“ رخا ناكو يشيح ةحاط ىنأ ينبا مالغ باود عم ءاوالا ناكو ام.اوذالف شيرقل

 دق مهللا لوي وهو هياع لتق يت> هقلعو هردصب ءاوالا ذخ 08 هيلع كربف هادب تعطق يتح لتاقف

 رعشلاب اوفذاقت نيح باوص دب عطق يف تبان نب ناسح لاقف ترذعا

 باود ىلا در نيح ءاوا # ركل رشو ءاوالاب متر
 بازتلا رفعيبطو نممالا ند « ديعل اهف مكحرشن ماج

 باوصلارمانمكاذ نإ امو # نوئظ هل هيفسلاو مكن

 بالا 16 مك 5 0

 فاضح لع نابض ناامو.# هادا تتطغ نإ نامل لا
 انيقتلا مون ندالبج نأ

 نع ىلع 0 نامح تح لاق دع س نإ نامع 06 لاق تت ركوبأ انتدحو نب رخ ل دمح لاق |

 نب ىلع مهانق 00 0 ادكأ ىلو اذ لاق هدح نع هلأ نع عف ار ينأ نب هللا ديبعا نب دك

 يل َّ اقف نع رك رس 7 ةعامج ُس و هيلع هللأ ىلد هللا لوسر ا مالاسلا ذب هلع بلاط يب ْ

 8 0 ند 8 ل 6 * ادجلا هللا ديع نب ورد لتقو 0 قرفف 2 0 م 3

 لاقف يْؤل نب 0 3 3 | كلا نب ةييش لتقو مع قرفف ىلع لمح لاعتا يلح ءا لاقف نث

 لاق 4نم انو يه وه ماسو هم اع هللا ىلد هللا دما لاَ ةاساوملا هه نأ مالسلا هي هيلع 3 ربح

 ا ف نعل 2 الو راقفلاوذ الإ سال انوا وعم لاق 3 0 ماللسلا هي هيلع ع 50--

 ءدالإ نم مهباصأام 2-2 !!ناكو نوكرششملا مه ب كامو 2 | مهفلخ نم نوءاسملا

 ةيعابر ثا عي يردنام 5 بر ا هن يح دقو مز بانو مرج ثاثو ول ف كتلك اننا

 نبا هالعود 2 م 4 د ويف ماكو هنفش تقشو لفقلا م اسو هيلعهللأ 0 هللال وسر

 راش نبا ان”دحوريرد 2 دلّ لاق صاقو 00 ص ا يدلا ناكو نيالا هش لالا بنأان هو

 لوسر ةيعانر ت رك 3ع امو ناك امل لاق كلام نب 306 نع ديح نع يدع 5 نءا انثدح لاق

 فك لوشو هه>و ْن ءمدلا م لمو 0 0 ب مدل 0 عمدواسو 1 هللا 5 هللاك

 نم كل ل لح ونزع هللا كيو ق )0 ىلا هللا ىلا مهوعدب وهو مدلاب مي ه>و او.ضخ موق حاش :

 حرسشللا يف يذلا اهب اوذالف 1 مدخ 1ك رهاوملا حرش يف حا كل ل اغن | هلوق )١(

 نع ي راخعم | طظفاو )0 5 حدحصم هأ هلو 0 ا 4ب اونالف انك ار رك

 ليس يف ماسو هياع هللا ىلص ىتلا هلق ن ٠ ىلع هللا يضغ دتشا لاق ا.ممع هللا ىكر يا

 منو هنلع هللا ىلد ىلا هجحو أومد موق ىلع هللا بضع 0 هلا

 ( رشع عبار ياعالا 17

 جب بسسس سس يس 2 ل م لل لل سلام



 : ظ ا ل

 لجر نمموقلا هتيشغ نيحملسو هياعللا ىلص هللا لوسر لاق دقوقي آلا ءماع بوتبوأ ءيش سعألا
 0 لاق قدسا نب دم ينثدح لاق ةماس انثدح لاق ديمح نب ينثدش دهم لاق هسفن يل يرمشي

 و يف نكسلا نب ديزب نب ورع نع دو# نع ذاعم نب دعس نب ورمت نب نمحر لا دعنب نيصحلا

 58 0 نود اولتاقف نكسلانب دايز نب ةرامعوه !4إ لوق: سانلاض.و راصنالا نم ةسمح

 هم 1 يت> لتاقفن ىلا نب دايز نةرامع يغرد ناك َو> هيودزولتةب الحر م * التحرماسو هي هع هللا

 ا ماسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاقف هنع مهوضهجا يف ردح هئق نيماسملازم تءافمت ةحارذلا

 ىل< ي .كانودس راو ما-وهيلع هللا ىلص هللال وسر مدق ىلعءدخ و تا همدقهد سوف ةئعم وادا 1

 5 عدو ل :لا هيف ترثك ىت > هياع نحام وهو هرهظيف ليلا عت هسفن ةناحد ونأ مل هيلع هللا

 كادف لوشو يناواني هنأ رادقلف نسل مدد + هيلع هللا ىلص هللا لوسر نود صاقو ىنأ نا

 ماع يد لاق قحسا نب دم نعو هب مرأ لوقيف لدن هيفام مهسلا يف اوانل هنا يي نتاع

 اطراف املس تقذنا يح هسوق نع يمر 0 هناع هللا نح هللا لوسر نأ 3 3 نا

 2 ده نع هتئحو ىلع تدقو 2 نيع ذكموب تبيصأو هدع تلاكف نانا ن ةداتو

 يح 0 اهدرب معكم و هياعفللا ىلد هللا لوسر نأ ةداتق نع رع نب مصاع ييدح لاق

 لق ند هؤأول هعمو 0 هياع هللا ىندص هللا لودر نود ريه# نب بعصم ناتو را هدحاو هيلع

 5 ا ة سو هيلع هللا ىلذ هللا لوسر هنا ناظي وهو يالا ةثق نبا هباصا يذلا ناكو

 نب ىلع ءاوالا 2 هناع هللا يلد هللا لودر يلع ريم نب يعصم لق اءاف ادمح تاتق دق لاقف

 مشاه نب ليمح رش نب ةاطراىلق يح هنع هللا يذر .لطلادع نب هر لئاقو مالسلا هيلع بلاط
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 دبع نإ عابس هب سم م ” ءاوالا نوامحي نيذلا رفنا 5 ناكو يدق نب رادلا دع نب فائم دنغ نبا

 00 00017 111 باكو روظلا ةيظقم نراانمىلا له هل لاقث رايثابأ ينكي ناكو ىناشنغلا .يزعلا
 ريبح مالغ ىش>و لاقف ِهلَدَقف مالسلا هيلع ةزمح هبرض ايقتلا املف ىنقثلا بهو نب ورع نب قيرس

 ينمدقت ذإ قروالا نط نه دي رع انش قلاع دفعنا اتا ده هرج ىلا ظلال يا طم نبا
 هسار اطخآ اق هيرضف (؟) رولغلا ةماهةم نباءاي ىلا م ةزم هل لاقف يزماا دبع نب عارس هيلا

 ىد قرد 0 هياحر نيب 0 3 2 هلع تعقوف هياع اه معقد تر اذإ

 نكيملو ل ات 2 م يق! رد تذكاف تح تاه ا يد ا عقوف ب تا يو لقا

 نب عفاسم فوع 2 . هل ا ٍُ ل حاقألا نأ 0 ان نب 0 لق دقو هريغ ةحاح ' ىذا ِل

 لس رح ٍي

 0و ج7

 نهي 1 0 اه ردء> 2 ل ع 1 أف 650 ه عملا قا لط 0 تالك هاخأو ةدحاط

 ترذنف 0 لوقو حلاقالا ىأنا انآ كيلا اهذذ> ينامر ني> لوش الحر تءوس لوقف كا

 '000 له لاقف عابس جرتلاتقلل اوفططانأ املف ةيمأنب ورم نب رفعج نع ىراخبلا ظفلو (1)

 هلوسروللا ا راع مأنبا أن عايساي لاَ باطملادبع 0 هزم هيلاج رن لاق زرامم نم

 تركاذلا 1ك ناكوي هله دع مث لاق سو هيلع هللا لص



 0 او 0 0 اا عا ا ا 0 ا ار 0
 يو ا ل 0 0 :

 0 دق 6 اا م 2 3 3 0

055 

 الكا لفك نع هللا دهاع دق مصاع ناكو را هيف برششت نأ مصاع سأر نم اهنكمأ هللا نا هلل
 يدع ىب وخأ عفار نب محلا فيعمر مس ءاقلا ينثدح 3 قدحسا نبا ن نع هسكالو اكرسشم سعي

 هللاديبع نب ةحاطو باطلا نب رم ىلا كلام نب نسل رخ رمصتلا نبك نا أ يبثا لاق راحتلا ن |

 هللا لوسر لل_3 اولاتذ | :مه م كلحتام لاف مهيديأب اوقلا دقو راصنالاو نيرحاهملا نم لاحر يف ظ

 0 ملاهي هيلع تامام ىلع ا اوموق هدعب ةاحلاب نوعئصت اق لاق ماسو هيلع هللا 95

 نع ليوطلاديمح ىنثد> لاق قحسأ نبا نع كلام نب ا ىعس هبو لتق يح لتاقف 0

 لع هت>ااالا هتفرع اق ةئءطو ةيرض نيم.س ذكمون رذنلا نب 5 اندحخو » لاق كلام نإأ

 ةعز زها دعل ماسو هي 4 اع هللا ىلص هللا لاودسو ف ف ند مالو ناك لاق قدحسا نإ ١ نع هنا نسحي

 ظ
ْ 
 ثكالام نإ بمك لاق يرهزلا باهش نإ |ىنادح 3 ماسو هيلع هللا ىلد هللأ لوسر لدق ىسانلا لوقو

 اورشا نيملسملا ربسعمأا يود لمان تنداق رفغملا م نا صز هيلع 0 لاق ها ىف وذا

 ىلعوباط+لانب رهعو ةفاحت يلا نب ركب وبا هعميءشلا وح ضّو هب اوضه ملاسو هيلع هللا يلص
 نيماسملا نه طهر يف ةمصلا نب ثرحلاو ماوعلا نب ريبزلاو هللا ديبع نب ةحلطو بلاطيتلا نبا

 وهو فاخذ نب يبا كردا بعءشلا ىف ماسو هللا يلد هللا لوسر دنسأ املف نيعحا مع هللا ىضر

 املف هوعد لاقف انم لجر هياع فطعنا هللا لوسراي موقلا لاقت تو# نا تول دمشاي لوي

 5 0 لوقي لاق ةمصلا نب ثرحا نم ةيرحلا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوانت اند

 رعشلا 00 ار اطل ةضاقتساام : ضفتا م اسو 4م اع هللا ىلد هللا لوسر اهذخا أملف م 6 |

 ع فااذ 0 ينأناكو ا 0 هسرف نعاهب 0 4قنع يقدم :ءطف هلل قتسا ام ضف اذإ ريما َر يط“

 | فوعنب نمحرلا دع كك مهاربا ن ءالاص ن : ء قدسا نيدو 6 هك ند لاق كم 2 نا 0522

 ظ كلقأ ةرذ نم اقرذ موي نك هقلغا دوعلا ىدنع نادم ايلوقيف 1 0 .اع هللا يبص هللا ل وسر ىتاي ' 

 ! دقو شي رق ىلا عجر املف ىلاعت هللا ءاشنا كلتقأ انأ لب و هيلع هللا ىلص هللا لوسرلوقيف هيلع

 'ام هللاو كداؤف هللاو بهذ اولاق دم هللاو ىناتق لاق مدلا نقتءاف ريك ريغ اشدخ هقاح يف هشدخ
 مهو فرس هللا ودع تاف ىنلتقل ىلع قصب ول هللا وف كلتتا انا يل لاق ةككب ناك هنا لاق سأب كب ظ
 | ٍتلاطينأ نب ىلع جرخ بعشلا ف ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يهنأ املف لكسىللا نو

 ن ع لسغو هنم برششف ماسؤو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ييلأ هب ءاح من ساروللا ن م هتقردالم يح

 نب دمج لاق هس هو نكتب نإ م لوم هللا بضغدتشا لوقي وهو ا ىلع بدومدلا هه>و ظ

 ش تصردام هللاو لوب نآكك ل صاقو ينأ قر دعس نعي دج ركب لإ رك نب اص ىنثدح قدس ظ

| 
 اضم قلخلا ؟ يد | امام ناك ناو ا يبا نءا 4 6 لتق ع 3-3 ع طق لحر لتقىلع

  لوسراج وي دنع م ىلع هللا سضغ كي ثاماس وهي اع هللأ 1 هللأ وسر لوق 4م يئافك دقلو هموقىف

 دن 00 توعر ُُ لاق ناسك نإ خاص يف 2 لاق قحمانب دنع ا ل لاق ماسو هيلع هللا ىلد هللا

 أ! فنالاو 3 يدل 06 دم ماسوهي ءاعمهللا ىلَد هللأ لوسربادكا نه ىلتقلا وات أهم يقاوللا ةوسنلاو

١ 
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 | : 03 - و 0

 ا ايش>واهطرقو اهدالقو اهمدخ تطعاو دئالقو امد مههأو ليصرلا ناد يه تيحأ قد

 ١ نا يس 2 مأف 3 الف د داو مالسلا هب هيلع هرم نطا نع تت رشو ماهم ريد مالغ |

 نم اوباصا : اورفظنيح ر هلا نم تلاقاع : ا|موصقعاب 1 ه رعص ع اع 6 5 :ظفاف | مخاسأ ظ

 7 0 رم نا ثدخ هنأ ناسا ناصين 2 لاف ماسو 4ع راع هللا بص هللا ل وسر باد '

 ب 28 3 ىلع ةعاق اه رشا بدا رو دنه لوش 0 تعوس ول 4 4عل ةرملا نب "اه ناتشن طلاق هيلع هللا :

 0 راف سأر ىلع ناو ىو ةيرأا كا اهل يفا هللاو ناسح هل لاق ةزء 2# تءاصام ركذنو .

 3 5 صضعل يف 1 اردأالو يي وع ءاخعإ | 7 با رعلا حالاسإ يام حالاسا هذه نا هللاو تاَقؤ ا 5

 ْ 0 ودعم نأ لاَقف تااقاع ضع ر4 0 6 اذ لاق اهويكيفك / اًهوق 1

 ردكلا نم ترشا اذإ امولر «:ايمنداع ناكو  عاكل ترشا

 رك الخ هتف موفق

 لا دلل كتابت قد
 0 ا ةصق ص 0

 م نيف لأ كاصعو

4# 
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 * اهحرشمو اءزيسحل ثدرق

 ركسلاو < ةحتضو ١> ايلا + ايمو ::انبواذ تلا

# 

 ان

+« 

 ردب يذ موي كناف 0 ةردالبك هيا ةكح 8

 رفملا يف نيرقعنم كرذاو

 7 لاك ك حنو دس دعا نتا عع تلنو

 و او اي كرف طر احم 65 ز الاب

 00 1 ناك ريض قت انو < دلو اا دئالولا

 ع ف هوم ا كمعبو

 ةرغاص تعج رو

 معز ظ
 لاق قحسا نب نوره انة دع مف موقلا ىلع فرشأ برد نب نايف أ نأ م ريرج نب دم لاق

 لاق قزئارسا نَء يأ م لوح لاق عيت و نإ م دو 59 اا كو لاق مادقملا نب تءعصد 0 لو ]

 هللال وسر لاقف دمت موقلا يفا لاقف اندلع ف رشأ نايةس اأ نإ م لاق ءاربلا نع قحسا نبأ انثدح ا

 ءايحالا يفاوناك ول اولتقدةفءال*وه اما لاقفهباصا ىلا تفتلا مث نبتت سم ا ماسو هيلع هللأ يلص ١

 كل هللا قب دق هللا ودعاب ا لاق نأ هسشن هع هللا ىذر تام أ نيرتع كالق ملف اوباحال 1

 لاق لوقشنام |ولاق هوييحأ و هيلع هللأ ىلص هللا لوسرلاقف ليه لعا ليه 0-5 لاق كي زكام |

 ماسوهيلع هللا يلص هللا لوسر لاقف مكل يرعالو ىزملا ان نانفس وبا. لاق لاو ىلعا هللا ولوق ١

 3 أ موقلا يفأ لاقف هودحال لاقف دم الا كار لافعت ل ف تاو يراقحلا طفلو 59

 ” || اوباحال ءايحا اوناك ولف اولتق ءالثوه نا لاقف باطلا نب موقلا ىفألاقفهو.يجنال لاق ةفاحق ينأ نإ ْ

 | | لاقف ليه لعأ ناب ا كي رحاب كذع هلا قنا نأ ودعا تيذك هللاقف_هيبفن نع كلغ ١

 35 هو حأ لد بو هياع هللا يلد يبا ظ
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 : برحلاو ردد 0 0 ناسف وأ لاق مكل ىلوم الو انالوم هللا اولوق لاق لوشام ول دحأ

 : تاج هني د> يف قدحسإ نبا لاق يول مو اي عا موا موقلا فوود + <نأ اهأ لا

 أ

 1 يدان مث ادهم اقف إ مهل ةئثق نبا لوب م ىدنع قدسأ تنأ لاق نآلاكمالك

 ١ هنا سو هيلع هللا لص هللا لوتس لاقف زر 21 له نانفس وبأ هل لاق نايفس أ هنع هللا ىتنر رمح

 ْ | عمسل ها مهللا ر عع لاقذ ادم اناتقأ رمعاي هللا كوشن نأ ل هلي لاقت“ كاتي سال رظناف

 سلا ند 2ث ا ته الو تطخعسالو تدضرام هللاو لم ناك دق هنأ لاقف نايفس و ا

 بر> نب نأ فس يلآب م دق شياحالا ديس ذئموب وهو ةانم دبع نب ثرحلا يف ين وخأ نإذ نبأ

 . 0 .ةنانك ينبا سيلخلا لاق قع قذ لوش وه مالسلا هيلع ةَز ل رضي وهو

 ْ نايف لأ فرضا ل لق ةلز تكلا امناذ لع ايمصك ث[ لافت ال نورت مق نإإب عنصإ شيرق

 نه لجحرل هل آو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف ل املا ماعلا ردب دعوه نإ ىدان 0

 ٍْ هيلع للاط يلا نإ لل بو اعلا ىلد هنا نك وشو تنعا مث دعوم كشيو انثب 4 ١ لق باحأ ا

 ْ لبالا اوطتم ١ ليلا أويئح دق ناك ناف نوءنصب اذام رظناف موقلا رانا عرخلا 1 مالغبلا

 (| نال هدس يدش يذلا وف ةنيدملا كودو 3 لبالا اوقاسو ليخلا | وكر ناو كم نودنو مهاف |

 ليخلا اوينج اخلق نوءنصيام ر امن أ مهران | 1 يفد رت لع لاق مه6نزجحانال مث مهلا نريسال اهودار

 ْ هنحاف ناك كلذ يأ 3 لاق ٍلسو هياع هللا ىلد نا :لوسو نو 5 ىلا ويحب للا - 58

 ل ىذا ا انآ 0 طتسا ام حيصا تانفقا ةكم ىلا اوه> وت دق م اراءاف ىلع لاق يف

 1 غرفو 21 نع 1 يللا اوذرصنا مم ارد حرفلا نم يف ل 2 هيلع هللا ىلص هللا 0 هب

 ىنادح لاق ةءاس انثدح لاق ديح نبا امدح 6م سو هيلع هللا يَ هللا لوسر كاقف مهلاتقل سانلا |
 ةسنسلا مسي 3 دسصتستت كيسين ءةشدشيبس

 : كا 0 || ىف 8 00 هوصوص 00 ع دنع 51 هللأ كيع ع ل نع قحسا نبا ديلا

 : ى 0 و عييبرلا نب دعس لعفام ىل رظني .لحر نم لاق م هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دس و هيلع هللا ىلد هللأ لوسر أ هل م لاق قهر هب ىلافلا 2 احردح هد> وف رظنف لعفام هللا

 || ىلا صاخ نا نعو لج هللا دنع مكل رذعال لوقت مسرلا نب دعس نا مهل لقو مالسلا ينع كموق

 || هتري>او عسوةيلع هللا ىلص هللا لوسرتئحف هللا همح رتام ت> جرخأ - فرطت نيع مينو 5 ا

 :الأ هدحوف مالساا هيلع بلطملا دبع نب 0 سس ىنغلب مف م هيلع هللا يلص هللا لوسر جرذو

 ١١ لم ىنبدح لاق قحسانبا نعو هانذاو هقنا عدجف هب لثهو هما هنطب رقب دق يداولا نط

 (| نا الول يار ام ةزمحم يار نيح لاق و هيلع هللا ىلد هللا 0 نا ريبزلا نب رفعح نب

 ١ ريطلا لصاو>و عابسلا فاودا يف نوكي يت 92 ده نم وك ةيفد نز#

 أ ىأر املف مهم الجر نيثالثب ناثمال نطاوملا نم نطوم يف شي رق ىلع هللا ينرهظا انا نئلو
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 مولعدللا انروظا نال هللاو |ولاقهمعب لعفام لعهطظيغو ديب رق 4م اع هللا ىلص هللا لوسر نزح نودءاس ما | ا

 وبا ينأدح لاق قحسا ن ١ دلي نع طق 1 9 ند ا اهلمع مل ةلثممم ن :.ادعل هدلا نماموب ظ

 0 ١ لاق سنانع 0 نع ل رّقلا ل دهم“ نع يماسالا ةورف نب نايفس نب ةدبرب |

 نع مسقت ن نع 2 ؛ مكنحلا نع : نسحلا 0 لاق قحسأ ن 8 دلع ينادحو ا

 ميفاع ناو 0 نيس هللأ لوسو كوق نه كلذ ىف لزنأ لجو نع هللا نا سابع 1

 أ هللا لوسر امو ةروساار 3 أ نيرباصلل ريخ وط مر يسص نيلو هب م و وعام 10 أو.قاعف

 رظن: 3 1 كنع ا ةيفص تورد ينغأب ىف قحسانا لاق ةلثما نع ءاىجو م و هيلع هللا

 0 اهقلا 5 - زلا ا ما هع هيلع 1 ىلههللال وسر لاف 2 اهاخا ناكو اهحوزولا

 و تااَقؤ ىجر ل كعب 0 ا هلدع هللا ىاص هللأ لوسر نا همأأي لاو ريد ز ءلا أمقلف اهخأبام

 نا كلذ نم نا 3 ا ف 5 8 نعو لج هللا يف كلذو ع نيفادا ينغأب د

 لخ لاق كلذب هريخخ هو هيلع هللا ىاص هللا لوسر ريب زلا ءاح املق ىلاعَت هللا ءاشنا نريص 3

 هيلع هللأ ىلص هللأ لوسر سمعا مث هل تر مدتسأاو تتيح سا و هيلع ةرصو هيلا ت راف هتماف ايلدع

 دما نب عن نع ةداتق نك را مداع يد لاق قدحسا نب دمحم ينثدح لاق نفدف هب م

 ا ناعلا عل رباحنإ ليسد ع دد ىلا 00 هيلع هللا ىلص هللا لوسر 2 1 لاق

 أهو هيحاصأ 0 1 لاو 1 ءا ىذا 0 ماطالا ف اروعز 0 ضع 0 ماع ناملا نا

 ةماسه ن نك اغا راح ع مظ الادر ند 7-0 دحاول قا نأ هل هللأ 9 ا كل يال ناريبك ناخيش

 داهسش انقزرب هللا 0 ماسو 0 هللا ىلص هللا لودر قدان م انقاسسأ ا الأ دغ 3 ا

 7 ا هتف سيق نترات 3 أهم 1 ملعب و 0 :ايف الخد 0 اح رحم + اموفانس 11

 ظ ينأ ة ةفندح لاَقُذ هوقرعإ ملو» وتقل 0 أ فايس ا هءاع تفاتحاف ناملا رباح نب ليسح ام

 ( هللا لور داراف نيمحارلا محرأ وهو م 5ل هللا رفغي ةغيذح لاق اوةدصو هانقرع نا هللاو اولاق

 هللا يلص هللا لوسردتع هيدأزف 5 نيءاسملا ىلع هتيدب ةشذح قدصتف هيدي نأ ماسو هيلع هللا ىلص

 : ْ يأ 1 انف 36 لاق ةداتق نإ ورم نب مصاع ن ء قدحسا 00 رع ينادح لاق ار ماسو هي 1

 ْ نإ 2 هرك ذ اذا كلوش م احا هيلع هللا يل. هللا لوسرناكذ نامز# هل لاه عت هىردنال
| 

 هند ا 0 دا رس ةباغ هديحعو لتقف ًاديدش الاتق لتاق ل مولا ناك اءلف رانلا لهأ

 لاحر لمد لاق رفظ يب راد 5 0 ةفحأ ندا هم 1 تأ اذ عا دش ابين 1 ) ( ١

 قو هظفلو ربح ةونعيف 2 هح أ نامزو ثرددحو ةعيس 3 ماشه نا طظفلو 8 ١(

 1 2 0 0 و هيلع هللا 2. 000 ناللؤ ع أ 0 0 ءاا قم ع زجأام ليقف

 | لجر عبس بو هيلع هللا يلد هللأ لودر تاحعا فو هلوق ثردحلا اذط هحرش يف رح>ح نبا لاقو
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 هيي سسشسشسلمللاو  هِبسشسسلسلسسصد سلط 4مل سشسسلا مس سس سس سس سيسبب بسب ستيلا

 دهم نعو ا 0 نأ لاقف كلذ 3 سا باع هللا يبد هللا لوسر 8 تا 8

 ص تتضنلل تدسلا مو' د 3 ناك لاق 4م ع 7 هللأ دنع نإ ليدخل كه لاق قحسا نإ

 :نذؤم 3 نكاوشت م 100 هليل هرمدبع ل لو للا ع كلذو د م35 ند كحل ناك الف لاوش

 ردح ن :ىم الإ 6 3 نكد 2 ودعلا باظن سان ١١: يف1- و هيلع هللأ ىلد هللا لوسر

 ينفلخ ناك يبأ لا هللا لودسراب لاقف يراصنالا 6 ب هللا ك.ع 0 رااح هماكف نسما ائموب

 نيف لحر الب ةوسنلا ءالؤه كرت نأ كلادالو ىو يغبايال هنأ نا ل

 كناوذا ىلع فاذتف يشن ىلع م اسو هلع هللا 00 هللا لوسر عم داو 57 كرثوأ ىدلا» تيل

 هللا ىلص هللا ل وسر جرخ اعاو هعم جرخف سو هب هيلع هللا ىلد هللا لوسردهل 5-5 نولع تفلختل

 موهوب 5 مهباصأ يذلا ناو ةوق م نأ نونظف ملط ُُق اودارح مهماو ودعال اه م 0 هيلع

 ىلوم نئاس || ينأن 2تااىدز نهحراع ناد ينادح لاق قحسا نب دم لاق مهودع ن

 لبشالاد.ع ين غب نه ماسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر 0 . الجحر نا نافع نت نامع تلا ةكيك

 6 و ناكر 2< امد ٌش يل أو وانأ م و هيلع هللأ ىلد هللا 0 2 ترودف: ل لاق ار دهش ناك

 وقنا ىل لاقو ى ا تأت و لآ -1ط يف جور لاب سو هياع هللا ىلد هلل وسر كدة

 2 انحرف لين الاس | 0 ةباد ند ان 78 هللاو 00 هيلع هللا يبد هللا لوسر عم ةونع

 انيمث | يتح ةيقعو اح هيلع بالغا اذا 0 هنم احرد 20د 5 ا هءاع هللا يلد هالأ لوسر

 كس أ وم ىلا م أ يتح ملسو هيلع هللا ي أ هللا كوول جوتي ومنع ما هيلا يم.اام ىلا

 لاق ةيدملاىلا عجر 7 ءاعإرالاو ءاثالثلاو نيننالا انالث ام ماقأف لاي 0 أ ةساك ىلع ةئيدملا نم هو

 هيلعهللا ىلص 1 لوسرب ص هنأ مزح تاور نادل 2 هللا ديمع ن نزع قحسأ نا

 نوفحال م هيلع هللا 8 هللا لوسر ة .ءموكرشمو و ميتلم 5 10 زكا يفك و

 تددولو كب ادحأيف كباصأ م ا لع نع دقل داب هللا وامأ لاقف كريششم ذم وي ديعم وام ناك اش هياع

 انأ ىت يت>دسالا ءاريح 0 هيلع هللأ ىلص هللا لوشر كينع ند جر مْ ممم كافعأ دق هللأ نا

 نازل لسو ةياعمللا يلع هللا وتر ىلا ةيعر را اوسع كقول ندر درا رج نإ نام

 ميم 9 عرفناف مسبق 6-2 0 يلجأ أ نأ لق انمحر 3 ” مهفارم آو م6داقو هءاحأ درع انيصأ

 رأ عض ىف م طب هءادكأ ْق جرح دق كح لاق لدعم اب كل أروام لاق 00 5-0-0 يأر أماق
0 

 أوعتص 9 هدبو مكموب يف هنع تفاغ ناك ن م هوم عمتجا لو ةرحت مكيلع نوقر 5 طق هله

 ير قديح + نمر لااا هلام لاق لوقت ام كليو لاق طق هل هلثم دأ لل“ يب مولع قا نم مهف

 دقل هللا وف كلذ نع كانأ يناف لاق 2 لصاتسنل م ملع ة : ركلا انمجأدقل هللاوذ لاق لي 121 ناو

 6 يرفظلا يازلا نوكسو فاقلا مكب نامزق همسانا ثيدحلا اذهىلع ماكت نمةعامح مالك يفعقو

 هأ قاديغلا ايا كب ناكو راصنالا ْنء نطب رفط يي لأ ةيسأ ءاظلاو ةمدمملا مدلل



 (*؟غ)

 د0 لق تاكاذامو لاق رش نم اناا هف تلق نأ لع تاارام ىلع
 _ليبابالاد ران ضرالا تراس ذا * يتا>ارتاودالا نم دمت تداك

 اد ب و112 ةلئاغ نضرالا نطأ اودع تلظف
 للاب ءاحطتلا تط.طغت اذا * مكئاقا نمبرح نبا ليوتاقث

 لوةعمو مهم ةيرآ يذ لكل # ةيحاض  ليسلا لهال ريذن ىنا

 : ليقااب تدديااه ف٠ددوي سدلو نب ةلب انس سحو ال رجا نشجع«

 ةئندملا دبر | ولاق نودبرت نأ لاَقف سيقلا ديع ند 0 دن لص وهعم ندهو نايفس أ كلذ سس لاق

 2 مكلبا مكل لاو هيلا ام مكلسرأ ةلاسرأدم ىن 6 نوغايم ما لهغ ة لاق ةريملا دير ّ ُُ لاق

 يلإو ا ريسلا انمحأ دق نأ ور هوءتتح و لاق من اولاق تر اذإ ططاكسن أ اسير ًادغ

 خدت و ا تطاق نايمين مروج ويم <

 نايفس وبأ لاق يذلا هوربخأف مل هقاهيلع للا ىلع هللا لوسرب بكرا رف ة ىقأش مانا اعأ
 لدا ماو هلل انبسح هباتأو لس و هيلع هللا يلد هللا لوسر لاقف

 سس وص :
 عو يلامأو ىنقرؤي « عيمسلايىادلا ةناحيرمأ
 عونهىوهايذالوهنمو * 30 رحال نبه لح :يفازي

 عيطتسا ام ىلإ هرواجو #4 هعدف ًاعيشب عطت 1 مل اذإ ٍِ

 نم يلع بولا يرحيف رثولا قالطاب لأ 03 ىلديلا ءانغلاو ىدتولا تركي دعم نت ورمعل ردشلا) :

 ١ لمر حرس ن ,ال هيفو ةباب نب ورمع ةياور نع قحعسأ ب بهذم ىلع لوأ ليق' هيفو قحسا لاذ |

 ١ هارد ءاعشاور ند ىطموللا

 7 اخو كرك دع نا ورم ار - 7

 7 2 0 : "تودي ين 1 جحيم

 رك ذ اذكه هبنم وهو دبز نب ورمت 0 ل نإ بركيدعم نب ورم وه

 انا ورع هنأ هدي 2 نع ةيش نب ردع 7-0 «:ءةفياخوبأ هب انربخأ اهف ماللس ن 00-ك

 هينم نب ةعسر نب نزام ن 0204 نا مع نا ورم نب هللا دع نب ةعسر نبأ |

 ني نالبك نب 000 تا رع نإ بدعشلا دز نإ ا نا جحدم نب ةريشملا لاوس نب بوص نا ١

 )اه مرج نم ةأرما هللا دبع هيخا م أو همأو ا ينكيو ناطحق نب برغل نإ تجشإ: نب امنم :

 00- ةديبعيلا نع متاح وأ حالا ديرد ن ١ دم 2 تأ مدعم : ند ةدودعم حو 01

 قاما لاش 0 د دعم ند ا نودعزيب احاشأ ةفم لاف ينالكلا ك6 نإ دز 0ع

 | لاقف هتحأ لعورمع لخ دف دسزؤىب ب ركيدعم عمجو مه اورهأت مهديرب 0 نأ مهغابف دربز ينإ

 لاق ع تااق.كالذ كوشي ّق 'املا اذهلاقق هتنبا هن , ريخاق ب كدب ءاحف لاق كلا ١ ذَغ نع 5 مشأ) | :

 عمن عاصأ هناا ذدئموي قرفلا ناكولاق ةيعابر زيعو ةرذ نم قرف لاقف هلا 0 و |
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 ورءعءاحو مهوقلف حابصلا ملح مع ماو ًاعبجج هن اسف هيلع سادف لاق ماعطلا هل يهد نعل ع كلذ ظ

 ةح رس هناك ماقف لاو دق هما ءاول وه اذافوحار عضوف ملاق هيب ار اذا تار عفر مث هسفنم امرف 9

 هل> هسز ومب هل كاقف ق قئام اي كيلا هل لاقف ملط مويلاف امع لزأ لاقف اومزولا دقو لا ل اتق ةقرحم

 مور مكر رف هحالس هيلا ىتأاف 'كال دينررط نإوكل ذه نفك كتف ناك ديرو لرلا اما

 نم ا دسز وذ مماعتءاجحو 4 كلذ لع ؟و 33 اعرك 7 * .هروطأ نكد نم جرح يح هسفن

 (2١1)ب د ورع ثان دع نم نك نانعااو ر قولا لقد زسراف ل 2 وبدل ل ةفاورهقو 2

 0 نب جحدم وهو كالام ٠ نإ ةريشعلا لاوس نإ بعص نب همم نب درسز نإ هللا ديع لا ةعمر نبأ

 3 000 نب ب ب ارعلا نإ توعشنا نإ ا. نب نالابك نب ديز نق ب ردل نإ بدنا نإ دبإو ع

 سو هياع هللا يلص هللا لودر الاى نا>ورءع تح 3 ء| وهوىدارملا ا سدقل لاق

 هللا زاححلاب جرذخ دق ريغ هل لاقي ناار 0 : ن*“ الحر 7 ا 0 دقو كموق كيس 5 سدقاي

 كر هاصعو هبار هف_سو كلذ سدق يباذ سمألا ىلع كياغيال ردانو ةماع لعن يف حان قاطلاف ين

 كلذيف وردع لاقو سدقأب 0 2ةلاخ لاقو ص و هب اع هللا ىل» ي ىلا ىلا اه> وتم هور

 هدشران» اسما ء #* اعنص ىذموي كنت ما

 هدعتو هسات هللا ءاقتا كترممآ

 : 2و ا نم هرغ ريشا يدك 3

 نا ةورذ 0 جحذم دقو ف ورع اني لع مدق 0 ك6 نك دهعأو ريسغ ل هدم مع يأ لاق

 مهم م 0 ند تاقاط ىلع ه 3 ثعاو اودلس 1 ماسو هيلع هللأ ىلبصص ي ا ىلع ىدار لأ كيسم

 لدحر امعاو | دكلا ورع 5 لاو نعاو أمام ما ةلفغلا تددحو اذا ا سانا 2 هل لاقو

 مالسالا لق تناك دقو ماسو هياع هللا ىلد هللأ لوسر ىلا م ْط ًادعانم هيك كرا ا ةورذ

 ناكو مورلا مو.هل لاش موبيف مهو أ قح داس نادزع 1 تاما ةعقو نادمهو دام نيب

 عذجحالا نب قورسم نب يناد.طا الا مجزح نب كلام نب عذجالا دارص يلا نادم داق يذلا |

 قدار ك1 نب ةورف لوشي كلذ يبو دكمون مي

 انْنم زوم ريغف مزع ناو »+ امدق نوباللغف باغ ناف

 لوي ًامنأ ماسو هيلع هللا يلد ي لا ىلا ةورذ هحوت الف

 اهاك قرع لدحر اناعلعر6 كل مر ةدنك لول. ٠ تار 1

 اهأرس نحو اهلضاوف وب خرا 1 ح ماهأ يتاحار ثعف.

 مورلا موب ٍكموق باصأ ام كك َّث له انءلب مف هل لاق 2 0 هللا ىلص هللا لوسر ىلا ىم را ف

 كلذنا امأ هل لاَقُف هءوسإ الو يعوق باصأ يذلا لثم هموق سيصل ىذلا اذ نع هللا 1 لاق

 اا ضع نعمزلا اذه 2 يلا هلعل 35 ا نب ورهع ثيدح نم ناك هلوق 00

 لصالا ححصم هأ نيتمدقتملا نيتياورلاب ماع سه

 //اد5 +22 وص 22 عقم: اطفال امد محن © دن و صاسك دا هس حاط وو حطم ص صخب وتو صصم وس ودعك م معو هموم تهجم عك توا
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 ! ناعما لاق امك جحذمو ددبزو.دارم ىلع هلءءتساو أري_ذ الا مالسالا يف كمواد 5 ظ

 دنرا نيح لاقف مالسألا نع درا نأ ومع ثملف ا

 رذدقب هرذعتم» فاس راح * كلم رش ةورذ كله اندحو |

 رت>و ردغنم ثلب دنت الم « ريمع انآ تيار ول كناو ظ

 ملسو هيلعللأ يلص ي :ل| ةورذ شادتس امسح ذم نم مالاسألا| نعد ران م عمو رهعدنرا املف ةدم 0

 بااط يبأ ْن رنا اذا م م لاقو د.لولا نب دلاخو صاعلا نب ديم_س نب دلاخ مهلا هجوفا

 ١ " موضعإ لتقو اولتتقاف نولا 0 نم را و مالا هيلع ًايفدحَوو سانلا ىلع وهو كربمأ

 ا ةءاصمصلا تءقو هحولا اذهيفو ةلياق اهدءب ةريش ماا دعس و ا دسزو رفء> لزب ملف ض 0

 تاضاو دلاخ اهادؤف ذكوت 0000 0000 تنب ةناحر نأ ملا امعوقو برس ناكو داعش 1 ل

 ١ نيح هنع هللا يذر :نافع نب نام مول م 00 0 كيعس هم أ ىلإ ؟راضذ ةماصمصلا دمع ْ

 0000000 لإ نارعإ دا ةواص اق املق دا دجو م دهلاو فيسلا بهذ دقو راح ظ
 قآل .هنأ ىلع للدلا تعدت لاف هتلاقم يف ارعالا نحل يف:- اذه ديعس لاقف رضاح ديعسو

 ١ هيلعوه اذاف ديعس لزنم نم هب أ اف.دمغلا ىلا ةيواعم ثحق هفاف :كنوكف هدمةتف.هدوغ ىلا ثعدت

 3 هابيل نو يت> مهدنع لزب ملف ةلانآو هلم كرعس هك رادلا موي ةاعأ هنأ يي انعالا راف,

 ! نم و ًاعطاق اح نوم لاق لسدال هنا لاَقف هيف كيه ىلا ثعب طساوب ناك املف ا

 نع يح يني ادملا نأ حاطنلا نبا ( رك ذو ) هذخاو مهرد كفن مهاطعأف د

 0 00 رع ن١ لبو هيلع هللا لح يللا لق ألاف ءاجأ نإ ةيريوج 1
 هللا لوس قدحايأ ورهع مدقتف دمز يف 97 نم كاجر يف يد ا الم نا ورع ا

 ' لاق ريسإ مو هياع هللا ىلص هللا لوسر مده اءاق هب د يح هلع كسمأف سو هيلع هللا يلد

 سانلاو ةكئالملاو:هللا ةسنءا نا لسو هلع هللا ىلص“هللا لوسر لاقف نيءالا تنبأ كما هللا كابج
 اور لاقط ك آلا عزفلا مون كنمؤي هللاب نم اف رذحالا عويلإب الو. ةللاث وتم ونال. نيذلا لع نيمججأ |

 بسم اءكح سيل عزف هنا يتسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ربك الا عزفلا امو بركيدعم نإا
 كمْ  ر  ي  ي مل اا

 سانلاب حاصي هنأ نظبيو
ام 8 5 قتال ةدح.ص

ب حاصي مْ كلذ ند هللا ا الا ن
 0 سانلا

 ءاملا قشنتو لايخلا هنم رختو ضرالا هنم دهني يودب ضرالا كلت حلي مث شن الا تيم ىتبيالا
 تس يا بمب هيك حج 2 لجل د وجو دوور يف مارد 1 وانما اط راص دوق لاحم ءا 0 | ا رع 3 رانلا ل زرت َّ كلذ 2 هللا 0 ديدحلا ةيطبقلا قاقشنا

 نأ رك ذو هباق عاختا الا حور وذ ىف هم ذاق راثلا نرش ن* لالا سؤر لذ يرت املا يف

 ا هسأ فات لس سأ و رمعاي ماس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف امظع ًاسمعأ عمسأ يلا 000

 3 كوم ةانغ نم 2 هيلع هللا ىلص هللا لوسر رم كلاذو ماللس بالا ىلع هموقل عبابو

 5 1 كب م نأ ينئادملا ور ونا ي 2 يرضملا يسكسلان ونه ل كا عسل ةئكس ند بحر يف ا اا

 3 ا ارمع قاخو انقلخ يذلا هلل دخلا لاق ور# ىلا رظن اذا ناك هنعدللا ىضر باطلا

 2 ١ 0 نب دلاخ نع ه6 ع ايدج كاف يرهواطاؤيز < كلا دعنا ردا ) ا  هقاخ مظع ظ
: : 0 



 ( م0

 اك راع لذات لح 3 لاق هيبا 0 حمر يريح كاف ةلمك نو

 ةياورلا نم طخ اذهو هدسج عيمجي تفتلا تفتلا اذا توصلا نضع كاكا نوكيلم م انعأ |

 1 نمو ىرلاو مث نيب ةذورب نفدو هنع هللا ىذر رمع ةفالخ رح يناس سس ١

 ذعموي كانه نفد هناو ناشي دبش فرعي عضوم اهرهاظ يف هربق ديواهع ةعقويف لتق هنإ لوش نم

 هللا يضر نامع ةفالخ كر قوثولاب س أ ه>و نم اطبأ ىو نرقم< قب نامعتلاو ل

 ةيزو> نع هيا نع يرصبلا سايإ ينأ ن 0 حاطنلا نبا كلذ ىور هنع

 نام ةفالخ يف ةفوكلا دجم يف انأو بركيدمم نب ورمع تيأر لاق ليوط ثيدح يف يلذم
 ىنعملا ريرج نب ورم نع ا :دح ىلكلا نبا -ناقوو ءووم ريما هناك يرلا ىلا ههحو نيح

 ىرلا ىلا هنع هللا يضر ناهع ال لا و وزع جرت لوه نطق نب دلاخ تاي

 نب رمع انيدخ:..لاق زبزحلا ديع.ن د رو تا هي رط يف جلافلا هبرضف ىت جددو

 باطل نب رعت تنلازع دلاج نع ويزن باح ايطح لاق شابخ ىادلخ يرش

 3ك لا امواو انرع ىلا نينمؤملا رمال ل نافل كيو دم ورمعل ضرف هنع هللا يضر

 ّْ 0 تح ا داو يلا نيام ارك نيك 5 يشل هن 3 5000 وه لا نعال 0

 دق نو ناظقيلا وبأ لاق د ع نب ىلع لاق ةباهسح هدازوةلع هللا ناو

 0- ا 0 اي ملام اهماع بلغأ نأ تفخام اهلك دعم هانم ىلع ىدحو ةئيمظن ترس ولا

 | ينعإ سبب 8 ةوسا6 نا دولا اها اجاب 5 نب ثرحلا نب ةببتعو ليفطلا نب سماعف نآر شام

 نامأو توصلا ىلع نءطلا عيرسف ليفطلا نب سماع اما يول دق مواكو كنف نب تل او 7

 كلخ || امأو بلا ديدش ةوبكل || لياقف ردع اهاو نما اذان اه حالو كازا 07 لوأف ةدتع

 يف لاقامايف لوقأ لاق ساديم.نب سايعلايف لوقت اف اولاق يراضلا ثيالاك ةراغلا ديعبف

 10 امدح م دق 0 2 ا فطو أ ليخال تلق ورم تام اذا

 هنا و ًاطاغ ظفالا يف بدحأ ناظقبلا وبأ لاقو ىلع لاق سايعلاب هيون اودارأ مهنأ معو اطعم ماكل
 دم | انثدحلاق ةفءاخوبا ( ينريذا) ضق قرتس مل (١)س اب ءلاو قرتسا ةرتنع نالرمضم ان. لاق اما |

 نع نس و 5 يسع ن 5 باح نب دحأ 22 لآف هد نا اند لاق زيزعلا دع 05

 لحر كل 00 دونا صاقو 0 50 كل 5 5 0 نأ ناك نع لضتما

 اني ايطوتالا فارع ف هر واف يدنا 00 وهو دلي و> نب ةحاطو بركيدعم نب ورءعا

 ايقزح لاق باس نر دحأ عنخ لاق هبط نإ رمح اضدح نات: رتاولا د6 ني ق1
 مهسر ءاحف سانلا ىلع دعس ناكو ةيسداقلا تدهش لاق سيق نع ليءء«سا نع سأو؛ نب يسع

 رشعماي لوةيو سانلا ضحي فوفصلا ىلع رع 5 0 نب وردعو اني رك لعجف |

 راوسأ متسر مد ناكو لاق كربي ىتاي نأ دعب َنَسبب.ىسرافلا امئاف ةتباث ىنعأ ًادسأ اونوك نيرجاهملا |

 لما امس هامللجلاو نانا ضرع 0 صايل 0
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 هسرف 6 ةيمر هامر ذأ كلذ هل لوقنل اناف كلذ قئا رو : ايا لاعب ةباشن هل طقس 3

 0 ف د1 وبا لآق جابيد ءابقو هيلع اناك بهذ يراوس هيلسو هحيذ م هقئتعاف ورم هبلع لتر

 نونوعم وقلا ناو مكنود ديبز ينب رششعماي جاص مث هلع كرا ل دبور له ارمع نأ ةديبع وبأ

 سيق نع ليعمسأ نع عفان نب هبر دبعو لضفلا نب دم انربخأو ينئادملا دم نب ىلع ( لاقو )

 هفتك يفت مقوف ةباشذب برعلا ن نم لدحر هامرف نولتاشي مهو سانلا ورمح رضح لاق مزاح ينأ نبا

 ار موب جراج ا هيلسو ورم 00 ا هّشاعف جاعلا ىلع لمحو كفس ملف ةنيصح عرد هيلع ت ا
) 6 

1 
 ا

 لوي وهو ةيلسل عجدد

 نوني مالع برض مهبرضأ « نونا وذ ىفيسو روت وبأ انأ 1
 نوتوع مهنا ديبز لاي

 5 نب ورمي كلذ يف لاقو ةديبع وو لاق ؤ

 تس
 ديد اهبح نيداتت نإ 0 للف ئعلس | ممل ْش

 انأ الا سرافلا ر_طقام «# اهناراحو يماس تملع دق

 اننيب ايز ودمت ليخلاو * هعزاح عراب تككس

 هنإ لاقيو ديعمل هنإ لاش ريصالاب لمز هقو رينا يرحم ىف ةباسلاب ليش ىلا ضدي رغلا هيف يف

 ةسداقلاب 05 دعم ناو رمعدهشةيش نب رممديز يفأ ةباور ىف ٌةديمع 5 لاق يملا ى 3 د 2

 وهةسداقلا ره ربع جل اعلا لق الو لاق رمشعو ا نا: لب موضع لاقو نيئس تسو اق نااوهو

 0 ورم 0 و ينادغ لاق رثشالا ثرحلا نب كلامو يدارملا حوسكم نب سقو ١

 ضرالا ىلاهب !ليغاو هذ را دات سرك أ ة اهريغ بلطف ةفيعض هسرف 2 مه ا ناك

 يوقأ لاح لك ىلع اذه لاقف مهب ملو لايف كلذ لثم هب لمفف رخل لاو رتل يت ظ
 قيسو ينوكدجو نو ا رد 20 ءرسسأ نافرم هكا رباعو لماخ ينإ هبال لاقو كالت نم ْ

 قود و مئاطإ اناث >وتاتق ةدقو ممل اق انأوموقلايف رقع دقو يمحو ءاقلت هب ل ا يدرس

 مكيحاص نوعدب دييرىبب ؟ ا موضع لاق مؤ مولا ف 0 سمخنا َ 0 هد ا كو ممل الشق.

 لورسرف لحرب د هسرف نع خم دقو هيلا أوهناف اول ا. ار نأ ىر يا هللاو

 ىهجحالا يءر هانشع 8 افودب . 0 3-2 1 نأ ردقت افسرفاابرضيا سرافلا ناو |[ 0 مدعلا نم

 ير لاق كلَس رف نبأ اولق ينودقفت هللاو متدك روث لانا ا كو ورم هبكرف رب رف ىل>و 5

 ودع يأ ن ع ةريس ينأ نين كلانا ند خلا اذه يورو راعو ينعرصف بت ةباشنب

 اركذف فرصمن: ةدءاط نع يناذمطا ليعمسا' .يفأ نع ةرم نع اهب دكت لع ءاورو طابخلا |

 برك دع نب ورم لاق لاق اص نب نإبأ ن نع لف ما ينادحو يدقاولا لاق اذه لثه

 مدر ىلع دش من اه.يطارخ > الا لتةم اط سيل هناف فويسلا ةليفلا مط ارد هزل ةيسدافلا مولا

 هت# نم طقسو صرف ىلع مسر لو طقسق هيبوقرع مذجف هليق برضف للبيف ىلع وهو
| 



 - ْ كل ظ
 0 لى سى ل ت22 222222222 22ش 222222222225955 2 ل ل بببببب7تبت7ت7تبتب7لا

 نبىلع لاق هلئقف هسرف نع كلذ دعب مسر طقسو نودل.لا هزاخغل رانيد بلا نوسراةبق ح0
 طقس مسر طقسو ليفلا ورمت برضامل لاق قحسا نبأ نع دهاحم نب ىلع ينئدح يف :ءادملا دع

 نوت ربل مزماو كلذنم مسر تاف نادل نوح راهن ليفلا رهط ىلع ناك جرخ مر ىلع

 ا ةدح قي نع ةيقع نب يسوم نع ةريس ينأ نبأ يف .:دح يدقاولا لاقو

 تيارو سرفلانيبو انثي لاتقلا هيف دتشا اموب تا 5 ةسسداقلا تدهش لاق ىلالا مركم نب را

 لئاقيفهوقحيف هدوقم طب ريو ةسرف نع مسحتقإ م  اسراف لتاشإ ليعافأ ودعلاب دئموي لعشب الحر

 درر ن نسا ندجت (ةوحأ) برك دست نب ورم اذه اواقل تلد هاز> ح اذه نم تلقف

 خيش ناك لاق يبهر أدع ىف أ نعديعس نب دلاخ نع يلاكلا نعدايعنب د# نع دعس نب نك 3 لاك“

 هللاو لاق مئمإأ هم ماقأف ا ندهح نب ةئييعمدق لاق ثدح هتءمسف ريم نبأ كلملا دبع سلا

 2 يناس رفدل جرسأف مالغاي ىلجرسأب بركب دعم نب 3 يما طئاغلا اذهائمدق ذنم دهع رون يأ ىلام

 اناص> هل جرسأفم السالا يفاهكرأف ةياهاجلا يف يف 5200 أر كحيو هللاقديلا اهبرقاملف هليخ نم
 روع * نأ 1 ىداو هبا فئوتأ ملا دشرأف ورم ةلحم ن 0 ف دز ينب ةلحم ىلا ليا رك رف |

 [كدبأ دق“ ىبلوأ لاقق كلام ا اهانس منأ لاقث ريجو ريتك اكاك ارزتؤم هيلا جرخل الا جرخأ

 ىلإ دم_ف لزتف احايس اشيك يدنع ناف لزنا فرعن ال امم انعد لاق مكيلع مالسلا اذهب ىلاعت هللا

 ةميظع ةنفح ءاح كرد اذإ يح هحبطو 1 ردق يف ءاثلاو امو هنع فتك م هحنذف ٌسكلا

 مدانت انك ام مآ نيللا كلا حا بارشلا يأ هل لاق مت مش هالك أف ادمتف اهبلع ردقلا ا ًافابف درنف

 انا 1 لاق مالسالا يف انيلع نعو لج هللا ام,مرح دق نسل يأ لق ةيلهاهلا ىف هيلع

 ام ناو فخحيصملا قفد نيبام تأ رث دق يناف لاق سا لاق انا ما اماللسأ مدقأ تناف لاق تنأ لاق

 مدقأو اهلرك ١ تاهل كاش انكيو كنا اناقفنويتنم منَ 1 لاق هنأ الإ ارحم ت١

 فارصنالا ةثنع دارا املف ايسما قد ةيلهاجلا مايأ نا و نايرشبو نادشات اسلشسا اك ان

 اياحتراف نيل ةزيصب اهناك ةيحرأولةقانب سماق لع ةمضول هلاءاحرش كلامو فرص انتل 00

 لاقف هيدي نيب اهبعضوف , مهرد فال ةعبرأ هيف دوزع ءادأ دوزاا تاه مال ابلاق مث ام اماع هلو

 ةثئلع ليش ملف هنع ل ىذر باطخلا نب رم ءايح نمل هنا هللاو لاقة تاق ال للاوذ لاملا امأ

 لوَش ل

 فيما 0 لا 10 * ةمارك ءازح رول م تو

 فرعت طق ن 1 ماع ةيحم * انتي ملأ تف ف ا

 فك را * ةمادم ريدن نأ لال> تاقو

 فص سيل ن“ فاصن ال ايلادرت #* ةيرع ةحح اهف تمدد

 0 اهبرش 0 دس اذا * ةودو 08

 تءاح لاق ىعشلا نع 0 نع ىنلا دم نب اد قدح دج نب لع ( لو
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 ريق را هده ا هد م نكد ورم لاف ةيسداقلا دعب رمت دنع نم ةدايز |

 0 مف دب ينعملا .اذه يف هاقلأ هللاو داك تامه لاو لك لدحرل' اذه ريما انس قاطنا داو الوأ

 إ
 0 د نتا 0 0 دعو يلدعو . 2 اق ة ةحاطابلاقف كم اجي ضعا يف ينيقل |

 : دعا 7 4نع هللا ىدر 0 ىلع 0 ةنيدملا ىلا جرد و 3 لاق هاقلا 0 ور# لاق ]

 : اك ل ورم 2 هاواوضمواو و اف ةرششع عم 00 ء ةرشع ةرشعل نفح دقو سانلا

 || ينمنم ةياهاجلا يف يلام كف تكفا مولا يأ لاق ماق مث نيثالم عم 1

 ١ راجح ن « ةراجح كيلع لاق هدسف ءاوهاممنيب تكراو نيترمص ىنطب يف تررص دقو مالسالا ام

 ٍإ ا فيس يدنعو ةماصمصلا هل لاش اف.س ىل نا لوقت كن ا ىنغاب هنأ ورمعاب هب هدسف ة 1 ٌْ

 ٠ نيدو حاطتلا نبا ( ركذو ) كسارضا طااخم ىح ير / كك نيب هتعضو نا ىلاو ممصملا ْ

 ]| لاقف ةلانمظ قوس وهو برك, دعم نب ورمع .ىت بابر نب ةعيبر نب ديو- نب ةليبج نا ا

 | لاقن ءاغلا لبيس لخ لاق هنم اند اذا تح هوم بر ف نءظلا هذهب م 5 يتح اوفق هبادال ورمع

 ْ اماولاقف ه هءاحصأ 2 عمج رف هسرف كس 3 هسرف نع هأرذاف هنمطت ورمي لعدش 5 ” ينادلو اذا م

 أ ورم نمط يءارفلامدكم نب ةعمر نا 0 ةنانك وثبو هنائس قى ينم تيار يناك لاق كءارو

 وبركيف ةبرضلا تءقوف 0 أ لص هاو 2 رسام هس زف نع هارذاف ب 1 دم نإ

 ْ 78 ينأدح يف ةادملا للق_ترضفاو ورم هللاسف سسوفلا ةيناكب فيسلا ضع. ىقح هعطقف جرسسلا

 هلأسيدوعسمنب عشاجم ينأف ةلا بركب دعم نب ورم لل لاق دئه ينأ نب دواد نع براحم نإ

 زارع نأ يسلب لاق نمحرلا ذيع نب نيصح نع ةناوع وبأ ىنادح شادخ نب دلاخ لاقو اهف
 را نم كاد طعأ تثش نا لاق ىلثم جداتو ىلثم نال كلفنا هل لاف دوعسم نإ عش ثا

 | مراص فيسو قرع داؤد سرفو مهردا نفل رشم هل رخا يحال قاكو كح هاطغأ م

 يف 0 عشا ون هلل لاقف ك.حاص تن تك ا ايدل اولاقف ةلظنح يندب رق ةسف ةبراحو

 |) اهنلأسوامتلفا اف اهتتاق دقل اهءانث تامركملا ىف نس>او اهءاطع تانزالا يف 0 اانا تا
 لجر ءاج لاق ثدحم يبا تع.س لاونملا نب ةنيبع لاهملا وبا لاقو اهم.خا اهث امتيجاهو ملكا اف

 | هديلخدإذ روث يلا ةوقنم ىت ام نرظنال لاقثهل سرف ىلع ةسانكلاب فقاو بركيدعم نب رو

 : الس رفلا عم ودعي لجرلا لم>ف هسرف كرحو هياع اهمضف ورمت نطفو جرسلا نيبو هيقاس نيب

 نبااي لاقو هنع 3 كقاس.تحىدب لاق ك١ ىخا نبااي لاق هنم غلب اذا ىتح هدب عزي نا ردقي

 0 1 نب ىلع 6 يرحل ترذكلا ازوهشم هلك ٠ را ا و روك ناكو ةيقءل كم يف نأ ى ذأ

 ةنعب ربا اذه حاطتلا نبا رك ذو هزواع ملو يوحللا ديزي نب دم انثدح لاق شفخالا ناملس

 ]| نودشانتي اهرهاظ لأ يس هقاكلاوب فارشالا كنك لاق منأ دربمل ريخو مالس نب دمحم نع

 75 .لبقأف ىدهلايعقصلا نب دلاخ باج ىلا ورمت فقوف سانلا ما ان نو رك اذنيو نو" رخو راعشأالا

 < || هتدطق ميمدق بقملا نب دلاب نيفعرتسم يلا اوجرخف دون ينب ىلع تعا كلاوديو هيدح هلع
 يدا كلوتةم انأ رونا *انأ اي لحرلا هل لاَقف هسفن تضاف ىح ةماصمصلاب هتبرضو عقوف: ةيمط



 كرضل

 ةيدعملا هذه تهت فلنأو اذه لثع ثدع اعإ باف ثدحم ل 3 ارفغ ةغ مهللا لاقث ثدحي :

 رجالا فاخل تاقو لاق ٍبذكب ناكارمع نأ الا برعلا .تبأ نوي لاقو.مالس نب دمحم لات !

 قدصلو نانح الا 50 تاك لاق بذي ورم ناكأ ة ةبا ال تصحدت ناكو نادار ءءالا يلوم نك

| 

 قي دس ةيرع يف ينارعأ بالاك ان وه لاقذ دعم ن ع ريع هلأتف توك هع ورم ىلع ينهي

 هنع هللأ يذر رم ىلا :كح ادعس نا ةستق نا بويأ نب مهار .1:6 يريح ) كاعشلا 1

 لاو ةردلا لق م١ اءمد> 5 ىلا لي راسو رفخإو ة.ضقلا ىف لدعيو ةيوسلاب مده هيرومان

 نع ث رجلا انثدح لاق ىلع نب ندا( قرح: ): ةداوقلا امضراق" امدشل هلع هللا ناضل ْ

 نأ ةغلبو لوي 0 تووس لاق ليس يلوم دا ّظ :ر نع راش نإ ريكي نع يدفقاولا ن 26 كانوس نيل 5

 ءانغلا مظع 4كم سداقلاموب اص طوم هل ناك دقل لاقذهلد دق هنأو را يف عقو ب 75 لوم نب ور

 عادشل اسقناو نسل نم ا لذا اذه لاف حوسكم ا سقف هل ليقف ودحال هك لا هدش ا

 نك توا نب مهار | يفيخاو ةبش نإ روع انتدحب لاق ىرفتوملا نزولا دع دا ( قريشا

 نب دلاخ ع نع ريرد نب ورم نب رح ينبدح كاح ىاكتلا نإ ا ةياورنمريخلا انه تحس حالا

 هدتق نب اوك نب رمع امن ءاكحو ةس رق ةياورلاوب 0 را ينثدح لاق ن 5

 نم باش عمو ردع جرخف يتسدو ىرلا كاذ ذا برعلا يزاغم تناك الاق اها زواع ملو امهسفنا نع

 هتحاح ءاضقل مم ل اقو أومان 3 ” موقلا ىدغتف هدو نود يذلا ناخا لز يح جح دم

 الا اولح رو ليحرال سانا ماقف أطبأ نآو هوعدي نأ دحأ *يرتمي م ةجاملا دارأ اذا ورم ناو
 سامو ا نا جي رو انا هبءانك طنا املق ورمع هيف ىذلا ناخلا يف ناكن م

 انيصاو سر ىلع الش اخ واتم هقفدم ااثلم هان .ع ةر# هب اذاف هاندصقو هلذد يذلا عض ثولل ىلإ ١

 فلا اما[ تاقف قبرطلا ةعراقىلع نفدو ةذورب تاق هليم لدميل هفدتراف عارذلا ديدش امالغا

 6 را ًاصخش ةذور #4 ا يذلا 0 رداغ دقل هسضرل

 ازرع كسانس رو *انأ متد_ةف * اهلك جحذمل لب ديزل لقف

 اربص مكبقمإ نمحرلا اولسنكلو * مكنع كلذ نغيال اوعزم ناف آ
 5506 ةناحير هتخأ يف طف 0 فا اهبو ءانغلا اف ىتلا ةينعلا تانبالاو |!

 ديبز تمزماو ةناحير ايسو م, اوما قاتساف نم ىلع راغأ ناكو ركن ةمصلا اها

 3 1و2 ور# همرتاو هللا دنع د تركيدعم ان هللا دبع 50 ورم هعرو هيدي نيد

 ا صو ىلو امم سدي املف لمفي 8 :امع يل نأ هداني هعبتا ارمع نا مالس نب: دمحم نع ةفيلخ

 :ُ لاقو !معازتلا ىلع ردقب مف ورمي امتوص لعأ 2
 عوف يباد_صأو ينآدؤإ # عييوسلا ىعادلا ةناحير نف

 عيدصص امغ ضارب 06 * ايصغ يلة ةيحدلا اهامس

 ظ
 امس سسسسا تسمي 2 للسما

 عوردلا اهدعا وس نعت فاثكت 0 نس ناسرف 0 تلاعاو

 عيطتسستام ىلا هزواحو * هعدف عَ غطتسنت مل اذا



ْ 
 ؤ

1 0 

 كر رعشلا 0 1: سانلا دازو

 عون روحا يدلل رع هوا# عع لل ناسا مكو

 عيطأأل الكحص 5 يلهأو * قيدص هسف نمآل دق نمو

 عبي رمسلا توملا صناق نال * 0 ءاضغنلا رو وأ نمو

 أوءيلعإ مل نا 000 خرشو * ىلاغو يمع اعم ومط ادف

 ن ورهع ناف ةناحر ةيصق اعأَو ينأ ىلع تأرق دامع لاق لاق ىحن نإ نيسحلا قرح دقو)

 + رهط دق ا مدق املف اب لخدي نأ 3 0 بهذو ا نع أس جمد 2 ركدب

 ردع كلذ غلبو ة ةعمسرنب نزام ىنب نم 0 لدحر اه>وزو اهقلطف ولا ا ءاد وهو حضو

 ةايوط ىمو (١)هند صق لاك ً بش رد لطاب اف ليق ىذلا ناو

 عو# يناصصأو يف روب # عنيمسلا ي ءادلا ةباكر 0

 ينغتف مم برش يف نزام ينب عم ساخ دسز ىنب ار كا بكس ها ع دك

 ا لاقو هللا كَ 6 همطاف دمز 5 نم ةأ سما تيشنا ينرام ٍْ 1 مزذعحلال ك.ع ئتيح هدمع

 هولتةف هللا دع ىلا اوما نزام ىن ٍ ا ا ىهثبحلا ىداذ ا ذا بدشنلا كح ا برش نأ 4 هلاك“

 اواصأف يدار ا ىأو 2 ع ور ناكود. 5 ناكم و سؤ مرزخمل دبع ينبملا ناكو

 ا مشن انههمدب نوحي نأيأ 0 3 ةيطقبي نأ وردع ىنأف ا ناك دق هنأ ينأ 2 متانغ

 اساس ذسمئفو عبو توتو 0
 اهلوأدل ةديصق كالذىف ورمع لاقف هدعوت هنا أرءع غابو ةنغع كلسماق 5 لق

 دايقلا ل صاقم لكو * يحرو يندب. ىتل وكش لذاعا

 داجنلا لقت ىقئاع حرقأو « يبابش يففأ امنا لذاعأ
 يدادو 7 م تددو * ا #

 داوس نعكيلقمحش فثكت * نحالس يممو ىنتق الو و
 دار نم كليلخ نم كريذع * ىل_تق ديربو هءايح ديرا

 تايبالا هذه ماكو

 دارؤلا قاح اهريتق ناك * صالد يقغبا_سو يناس
 داع موق نم ىتفلا 1 « دص نبأ دهعذم ناك ىفيسو

 دانرلا  سابقم لم ًاناثح « -هف لاحم :يرتشلا ىحرو
 دايحلا قاح اهنارس نع #* امع دللا لزب ةزاحمو

 دالللا مدالا يف رطقلا مقوك * ًازيزأ اه تعمس تبرض اذا
 2 داحولا لبق املعتمالو # 0 رغكلاخ تدجول اذا

 املع كك اننا تارسلا ىلاةييرقلا ىف ةباورلا هذهو يدادغيلا لاق )0(



 نا ا ا ورم 3 37 هى -

0 

 0 3 اهزراغم راةطاب »* تاثد رص روهالل ب باشي

 0 3 7 سا سدا ف زر نبالو 0 ليث لا يتاثااو لوالا يف عرس نبال

 0 ) 0 ( 010 لشن 0 ١: ىلا ا هيلع طل , ىلع 1 ا

 0 لاقرعشب نب 0 5 لاقةش نب 2 ايدج لاق ع زيزعلا دنع . 0
 : نعربرج

 لاقم>ام نبا ىلا رظن اذا مالسلا هيلع ىلع ناك لاق تايزلا ةزمح

 دارص نم كليل> نم كريذع « :ىلتتق ديرو ءهءايح ا

 يدامرلا رودصنم نب ا اكينح لاق عسبك و فاخذ نب دو سايعلانب ىلع نبسامعلا ( ىنثدح )

 ظ 0 لاق نا 1 || ةديمع 02 ا ريس نإ | 4-3 بوبأ نع ع روعدم 5 لاو قازرلا دنع ل ناك

 ياد رم نم كلءاذ ن : كل ردع د ىلتت ديريو هءامح ديرأ

 ظ ليضف ن ١ لج كك لاق ىفار اهلا 00 هللا ن ؛ ىلع ار لاق يفان الا نيشان - ) ينثدح )

 00 لاق لاق ةيابن نإ عدالاو ةلثأ او نإ صم اع ليفطلا قا 6ع ةفياخ نب ا 2 لاق

 سااىلع 00 ليمطلاويأ لاق اذه ٠ نم هذه نيذخبل هدب يش ىذلاو عا سد ام مالسلا

 ْ  اهاقشا سلام لاو م هعباب 3 انا 2 ناديرمم هدر ىدارملا 3 نإ نم رلا دع ءاحبف ةعبسلل

 نيتيلا ناد لعمل اذو نه هذه نيذخا هدب قس ىدلاوف 3

 كرات .توزل نال هك كرش دع كلاحر
 (؟0كيداوب لحاذا # لتقلا نم عزم الو

 مد ورم ريخ ةقامس ا ريذلا مح 1-0

 م نحيو نازكساوو هيفس انم لحر هلق كاخأ نا اولاقف ورمع ىلا نزام وب تءاحو لاق

 : ملوىنتباصا يدب يدحا لاقو كلذدب ورمع مهأ تد.حاام ةيدلا تحك دال محرلا كلاستف كدضعو

 ْ ند ىانلا يفاو املف تدضفف ا نإ ثلا يفب ّق ا ةشك اهل لاش وردعل اتحا كلذ غلبق قا

 . ا ر# ريع ا نعش تلاق مس وملا

 لماكلايفيورو 62 ءاش نم هرظنياف انهام فلاح هحو ىلع ةصقاا هذه لماكلايف 5 ) ( ١

 اميفال توما :ناف © تومالكعيزايجددشا

 اكيداوب لنسح اذا # توملا نم عزمي الو

 لوقتف ددشا فذ ناب حصي امنا رعشلاو لاق

 اكقأل توملا ناف * توملل كعزايح

 نزولا نم نوفذحيو نزولا يف هب نودّعي الو ينعملا هيلعام نوديزي برعلا نم ءاحصفلا نكالو

 هبدّتسإ لو هرهظاف ددشا رمضأ دقف توملل كميزايج لاق اذا وهف هنوديربام لبي بطاخخلا نإ ًاملع



1 : ) «40 

 ١ طا لذ ةمرق ىلإ * هيون نا ذإ هللادتع لسرأ 00 ْ
 000م دعه تي يف كلراو ه اركيأو الفا نتاودخات الو
 1 ريش ريغو رع نطب لهو # ملاسمار هع نإ رع دلع عدو

 ماصملا ماسعتلا ناذاب ود 5 * وميدناو اولبقت مل ومتا ناف

 مزلا ىعار بس نإ نزامونب # هموق ديس هللا دع لتقيا

 امف لوق, كلذ دنع هل ةديصق ورع لاف

 ضيا وص
 دوسالا عجوملا ف رواسو # دقرأ ال ادم 1 0

 ان درا ىدت ب ناك * نزام ينب 0

 لودعتم 5 ياشطا 0-1 0 0 يملا يل هيسأ يطس ولا لواآلا ل.ةثلا ميفخ نم نأ هي هق

 رعش كلذ يف لاقو مهلتقف نوراغ مهو نزام ينب ىلع بكأ مث
 دك ا 0 يدكو #* ايافص ةمطخم اًتح اوذخ

 ديدحثع مكفاتك | ىلع * يناف اضع يتداس متاتق

 7 كلذ يف ور.ء لاقو 18-

 طالخلا 3 نزام تقاذذ « يطالخ الهد نزام د

 يطارف ىلا يح ذلانيدو * اماعف اماع مكطارف تعطأ

 راو باكا اتق « ام اذإيتح ل ةتاطأ

 ىطاعت ادبأ مك ف *يرخأ تردغوةردغمتردغ

 رم تس

 الو رش 0 نم لحجر قدح ىئادملا لاق ينأ ىلع تأ رق دامح لاق لاق ى نب نيسحلا ( قر

 هتنغف هلا لع هنا رقلا نالف ع

 ثك انلاكدهملايفو نمله * ثرحلا يف يل اي هللإب

 حرس نبا ءانغب عا هتنغو

 ْ ىعقس نطبم مطا يداسو' # منا مل تبو ىليل لوطاي

 | عيبلانم اهالوم عتتما املف فلاب 0 ترمأ و اهءارسش :: ينأف هيلع طتشاف اهالوم ماتساو هتيجتاف

 لوقتو يننتاعوصتءفرفارصنالا ةيراهلا تماقاءلف كتيراج ىفانل ةجاح الفيشرقلا لاق ططشب الا

 عسي اتت ام ىلإ هزواحو * هعدف اش 5 ل لا م

 تدرأ كاذف ةيراها تلاق تغلب اهب كنيرتشال هللاو كءارش عيطت اال انًاقأ ىثرقلا قفلا لاقن لاق

 ماعا هللاو هتعاد نم اهعاّتباو كتمجال اذإ ىثرقلا لاق

 م7 : ءاتملا نم ريكا اده يفام همنا 0-0

 «©«© وص



 (*مه)

 ثك انلاك دهعلابيف و نم له # ثردملا يف يطا هللا

 تاعلاك تلت“ ىف ثنو © الطاب يتلا ىعسجم.ال
 فرقح طايسل هفو رمصتملا لمهر جرس نو وب 2 هاو 1 نإ رع ءأ رعشلا ع رشا ند هصومع

 اممو لذب ةياور نم عض هاربا هيو ضتترالءلا

 منا مل تيلف اقاشر ترصق_ءاف طالبا 0 ةللاتقانأ#

 ل 25207 هنم تناو #*:ارغخ ىري# يح وع تاقف

 ملالا رشابم يلقو ىلو_> *ترضح ذانورءلا ىذا لب تلاق

 نب دمحم هيدي نيب رطانق هاجت 0 ةراطاغن 5 00 ل قاطا دق درر 5 لاق ا انةدح

 ا امهدب ة ٠ راطانملا تحدعاف 00 .آالا| اهعتدو ا اهدإقت ةةمامألا 0 8-3 ميلا نإ ىلع لوما ناب ءلا

 تفءتل نذل اذع ريغ يف تتك ولو كزنغ ناَسلب تملكت اا: لعادل لاق ايلع دع ل 1 ١

 ضمو هن رض تفداآلا ءوس ن ه ةنم ناكو هلاق ام لع ىلع 0 نوما بخت تلق م وي

 رو ملا 0 اص نا ىلع هماف فارصنالا 5 30 ور 3 ا الا ضو هشرف نع

 مْ تن آر ىلا لاخلا ىلع نش ضمو نيئمؤملا ريمأ ةرضحم د تكاعق ا تكافأ لاقو نوداملا ب ل

 ساحف ةعاس كومان لك كاف 00 نأ ساو كن هن فرعا تح نلجأ نذا ريغ فرمصأ# |

 دم نب ىلع كون 3 ناك 8 هف ردق لام ب ىلع هنلا لخدف هيلا اودرف 9 ءا باحلاب ا ه زل رسم ىلع

 هتاساكل نوم ءأملا لاقو فرصناف هللا ة كك فرص 4ع دلاَقف هايا ةحنم نم ناكءامو فارصنالا فا

 مل ناكام لهاجلا اذه ىعأ نم ناك امل هنا لاق ال اولاق تقولا اذه يف ءاسذلا ىلا تاخد مل نورد
 نع دمم ىضءامو لاقييضغ نكس تح نوقتاعف ءاسألا تلخدف ةمرج انب هلو بضغلا تاتلف ن |

 نهم 5 0 نهاط لاق 4همرد> هن هوتسا لَو نوما يلا باوكرلا هلا : مهاط ىلا الا. ههجو

 قيمؤملا عا ةلرا كبل نا 5 1 ناقش ءاسالا اطر دق نان راذلا ىف ىفلح ىلا تكا يتاقوأ

 16 نو دالل ار لع نفاذ مداخلا ريجيو هل نحت ةهاط كو حد لزي رف طخاس ىلع
 كن | ةئىنفتت كرحودللا ناطر ل اذان دا نب سم هيؤيعهن حس الي دنم حا صه اظينو رتاغإا

 اريك |هفرعف .هتقاو ريغيف -ةنحم نع هلأ اهذضوم يف ساحق سسولااب ساو مالسلا درف ف اندمث ىهاط
 ايئاسارخ ايشناكو ةيوعت> نب نور اعدم كلذ اد فرعو فرصن اوهلديهوذدمم ينذهيهوتساو ||

 فأل ةرضعهل نيّصأو هل. تاطأاو ريع نيتك قاااهللاقو نوماملا لف هل رت دق دع د
 هائيع تعمد ارهاط ا امل هنأ هفرعف هل فطلو كالذ لمفف هر هلاقام كشررعت ىلع مهرد

 نب دحأ ىلا هتقو نم كر صهاط كلذ فرع اهلف نادل هعمد حسمو نإ هلآ ديم نع --

 كنئ> هل لاقف هلا يكرب مولكو نوما امل تاه ف نال 578 ال نهاط ناكو لوخالا دلاخ يأ



 اة
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 دا.ءعنب ناسغو نومأملا يدب نيب طئارلا ف كوشي دمحأ ناكو امفىل لاتحمو ناسارخ ينيلوتا

 ربخلا ل دو كتل ريضأ-ق > يللا تدعو كالزن تَقأ اله دمحأهل كال ناعارخ كاذ دإ ىلوتي

 ادع قادس ةباحسأ يا ىلا بكرتال كلنا لعن نومأملا نال 2-2 سدل امي ةديررت مف

 يبأ نبا روزو ةدم ثبلو كل لات>ا ىح ةدم نا هع . نع كت

 0| لاك هش ىلع نمانال هاو ليغ مهكر 0 نوعان ىلا 0 , ناَسع نع ًاناتك كلاخ

 هيلع تدرو طئارخيف نوماملا يدب, نيب اهضفو هظئارخ 00 ىلع هريغ فاختس.|

 دعب دريسو لوز, ةضراع ةلغ هذه لعمل لاقف يرام هل لاقو هب منعا باتكلا نوماملا ىلع أرق املف

 طئارخلا يف هسدو رخآ اك رتكو ًاميأ كسمأ مث هيأر نينمؤلا ريمأ ذئيح يريف هريغ اذه

 عفدمال هنأ د محي لاقو قاق نومالا ٠ ا رق اماق ةسشن ةعم 2+ راذاع ىلا ةلعلا يف هانت هنأهف 9

 لعأ نينم وملاريمأو هلبقتسا مل بصأ ملف ىرأ امي هيف ترم *أنا يأر اذه لاقف يرثاش ناسارز ا

 مهمدحأو دحاأو ىلع دح | ن نءطيوو الار ىمسي نوماملا لدحف لاق مهم ناس أرحب حاصي ن نينو ةمج

 نوماملاهب اعدف هدئعف هيف ضوهمو ىمالا اذهم مايق دحا دنع ناكنا لاق روءالاىف يرئ اش لاق نا ىلا |

 فقوتق اطخأ دقدلا لف ي ارلا بقعت مث ناسا رخ بار كش كد نإ ماو ناناج ا

 ف نوماملا نا م  ةركسمك مقم صهاطو مان رهش ي تق هضم [نهاظ نحول و ىدحو هناك ل

 قراخم راضحاب ناو ؟عالظ صهاطل ءاوللا 0 هل هدّقع نم 0 نيثالث و ىد أ ةلمأ نك 0

 ينغتا قراخماب لاقف رحفلا يع 0 رضحاف يف وذم |

 تع ىلا كا #* هعدف ع عطظتمت مل اذا

 عوب ٠ يوومام لكل تنأو * ايكح ى ءدب 7 2 لاو

 و 2 لاق هلوش اع سحأ هلوش نم يرق لوف 6 تءنضام َلاقف هانفف هاه لاق ع لاق

 امش تءنصام لاق لفتحاو هانغف هينغي نأ هر سفدلا ءارؤ لك ف هراضحإب ضف رتسغالا

 رادقم يف لخدف ةراشماب صحف انخءاش ةنان نإ ورمع من لاق هلوش امث نسحأ و : فرعتأ

 مالغايلاق مثلاقبنأ ي 2 دكه تاع تدحا لاقت ءاطق ا توصاا هني نأ نخاف ةيواع كونعم ظ

 ْش هلم لا ةنالث هعلخو مهرد فلا ةرسشمب هل اعدم الطر الطر هييحاض قساو الطر ينقسا ظ

 | ةلام وردعلا لضخو ارثع كلذ لف قع نمأام لثع هلسعأو هلاق يذلا دود درف هداعاف هتداعاب |

 ظ قرب لاقو هماهباب يطسولا هعبصإ دقعف رهظلاب هونذاف ,نونذؤلا لخدو يوت نولالثو معد تفلأ:

 : اوعأي ور« .لاقذ ءاسا1لا نه هن ريض ن فرصتي نأ دأز 1 اذ لعش ناك كلذ و نامي قرأ ناع

 دقف يلا لصوام يقوخا ةمساقم يفىل ندا نا ل ناف ىلا تا ىلع 5320 نينهؤمللا

 لثع دحاو لكل لعأو ا نزعل الو 0 5 طع لب 2 تععمدما ايا لاَقذ هارضح

 : كاقف ىموطلا دن ع هلم اند ًافرصنم هاذ 0 ين“ اهلف هلح رف ضاط ىلا لك ورمع ةزج

 هتلع نع هلآسف دابع نب ناسغ منو هه وأ ىهاط دعو تلكاي احا لاش ا هسذ ىلع حرطا

 نإب هيلع لاّدحا نهاط و مالا ف اذه نذ شا 37-5 الو الياع نكي هناهلم تفاش اهيسو



 5 ا 5 0 ل 055 م ل ا ا ل

 ( ماب )

 6 ءاعدلا عطق ناسنارع ىلا رهاط مدقم نم ةدم دعب ناك املف كلذ 9 0086 دلاخ ل

 يمال ةعرا هذه يف عدب م ملديربلا بحاص ةدعسم 5 عشاخحم نب نوعدهل لاقف ةمرلا موب ربثملا ىلع ا

 هلعف وهب بتكتال نوما لاقو ةيناثلا ةعاجاىف كلذ لثم لعفوهب بتكت الف عقو وس لاقف نيئمأوملا

 نيئمؤملاريماب ريخلا اذهلصتا ناو دادغب نم مطقنتال راجتلا بتك نا نوعهل لاقف ةئلاثلا ةعمجايف

 ملف ريان نوململا ىلإ كف تدخإ اع نتك !لاثف قفل لاوز برس نوكي نأ ن ما ملا ريغ نم

 هل كيميؤعو نهاط سحأيف ىلع كالا.:ت>| ىلع يهدي مها لاقو دلا+ يأنب داب امد هباثك لضو

 نم ىلع هتدسقأام حاصتو ىض.ق نم هتج رش 1 ىنفاوت ينَخ صخشت منال ًادبع هللا يطمعأ انأو

 او.تكا ديربلا بادال لوّبو قيرطلا يفمولتي لءجو دحأ صخشو كءارضذغ ندي يكلم سأ

 ذلاف رهاظ ةفون رهاط نب ةحلط لسر ةافاوو راشعالا هتنقل .يرلا لضو املف اهدا ةلع دا

 ناف كهجو. ينرت الو ينملكتال دححأدل لاقف ةلفغ نيَح ىلع ةحلط هيقلف ناسارخ مدق قح ريدا
 هلييسأ يضم دق ين هل لاقف هتدحم يف ناك يعسو هل يلايحا عم ةمعللا لاوزو بطعلل ينضرع كابا

 يدذعام لك لدباو كفن هب نكسنام لكب كل فلحاف انأ اماو كّتعاط نع جرخ امل ةتكردا ولو ظ

 مآ تكف ةعضلا ف ضالقالاو ةحانلا طبشو ةعاطلا نيس قعدلورتتاف ك) 0
 دهعلاو علخلاو ءاوللا هلا قوماملا ذشناف:ةديلقت راخأو نوماملا ىلا ةحيلط ريتخو رسال 0 ظ

 لاق تايزلا كلملا دع نب دممنب نوره ينئثدح لاق مك و ( ينرب>ا ) مالسلا ةئيدم ىلا فرصناو

 هلمع نبا هل لاقف هش / شبرق نم الجر ةمره نبا خدم لاق هبا نع قحسا نبدا# ينأدح

 ةمره نبا هيف لاقث هنم لش مف هوفم ىعاش هناق لمشال

 ْ عب رقلا لجرلا لعشب امعو # يلاعملا نع تز# اذا الهف

 عييفرلا فرعشلا هرانبشو * ى ذنيخورمع يارب تذحا

 عطتسسلام ىلا هزواجو *« هعدف ًائيش عطتست مل ذإ

 هلوق هيف ىنغو هتخا ةناحير يف بركيدعم نب ورمع هلاق امو

 امرغ اهراد تسمأو 'كتقراف ذا « .امرطلا ةناحمر نَمقوشلا كل عاع
 !رتماهتسذ: ثوفو اورهتسا قت . « قلخار نينلاءزي سا تلزاف
 ابرطضاف ميرلا هلم ةاوملا لثم * ابذكرب نازملا عفر قح

 ايقنلاو طينلا نارفعزلاب نحرمض # اذا لاحرلا نلتش تاساغلاو

 ات اهنتوض "ىثبا دوت الو 8 مدع امتنرشما كر ما#
 ايدك ىوقلا تاقشم' نيتلخسو * 5 ::تاهأ دق يناوغلا نا

 لاقو:اًصيأ هيلا شي هبسأ لمر هيقو دامخ ةياور نم ليقث تفيقخ.عيرس.نبا مثلا اذه يف ىلا
 آف ).ةنمض. نب وبان وهو :يرياخلا مج قيرطلا م ئوتفلا ةياطنللا: نب .لوسل معلا اذه ين

 ىور دقو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتا دحأ ةيلظنلا نب لي مق ملا جرفلا وبا

 ظاكعا / عت سان 0 هنأ رغشلا اذه هلوق يف بيسلا نأ نعال 0 |ريثكا اًكيدح هْنَع
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 (مم)
 12 21015 0 31 كنج ةفا 1 ا تنال. طا تال تف ال 2اس صب ب جس رد يدك حت تت

 لعدن اتي نحاس ٍِق ي ريشقلا ةريمه نإ ةر راو> يف يف وهو ّس لاو ىريشقلا ة هاري قه ن١ ةرق 5

 بهو نإ ا أ اوئعااو | هلاو م نالثلا بصخم ق ا ا يا سانلا ىلع

 هلاك ىلا: ى موق لكي اق لاق هوه ا ءودلعأف | 0 6 هلذدالو سا دهشدلف ىلع اولا 2 ىلهايلا

 ادا 0 و ماع ص ءاسنلاو ىلسغلاف انا اما لاق ةلداب اخااي كذط كنا يبضلا مزاح نبا هل لاف

 اهاعرو هللإ 0 درطاو 2-2 راحو ُُق 4.سفاس يهر مزاح نا هار املف مزاح نب ىلع ريشخملا

 .ىف لاقو ةئس> هل ةليوط ةديصق ىف * ايرطلا ةناحمر نم قوشلا كل جاه كالذيف لهس لاقف

 ا ةلهاب ىثعا كلذ
 امه همم ناكام كعل مانا ب 0 »*# مزاح ني ا ذا يش كل يدف

 صهاطن نيببلو اذ 2 ةل_بتاءككص »# 0 نا مقل يارد نا

 *  رفاخو ريم نم ءابأ الاكل نما هن ينام 0 0 ١

 * .' - زفاوتلا عكيمرأ ضرغ يدل #* اودعّشو يلهابلا اهواكوت الف

 ا طافت رو »* اسح ىذو باهذلاب ا يش اذإ

 ر نارا نب بعل ين ل لاقل يثأر م بأ نإ تودع ينريخا لاق رادع نءرةللا ديمع نإ دا ( انربخا 2

 سك نا ا يلا رم لا نإ تم نع شايع 5010 نع يدع نب م لا 00 لاق

 0000| 11و كياءالتت نحن تيشالل وريغ لاقت يش ىف امزانت_ دقو بر بدعم نإ 0

 0 لاق ةشاوم رورغ اه | 1 0 كنط رخال 000 ورءع | ثعشالا لاف 4 ل اموق كوس

 ف هتيدحف و ردع درب تذخأ مش هةهبحو ىلع عوف هن ريق ثعشالا دس تذحأف ىلحيل || هللا ديع نا

 00 ب 00 نب ورم مدق د 3 ا رصقلا ةناوطسا تكارح اعاكل هللاو لحجاج

 ا ند خم لاف نزوب لم هن اذن ناد و هاما ا هللا ىكذر تاطشلا نب راك لع ىعهفلا صاقو

 د ءاع انودغ مث ةعمطا تناك مئانمدق موي لزمااب الغش الاق كسح اف لاق ضل موب الاق

 نب حاجالا اذه نيئمؤملا ريع ور*+ لاَقف هيه لاَقف اهماع ل اقأ مث 3 هاحم لاملا نزو نم عرف املف

 اللا اعورمصمو اعراص لاح رلا نم هدم تر )0: هللأو ة ل 0 ك.ثو ة وه رفلا دبع هر ا ديدش صاقو
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 'تاقف هي>ويف فلا فرعا ١ ااو لاق هه هيلع لبقاو صاقو 0 حاحالل ر< لاق توءعال هناك

 .نابح مهودع ىلع ءاير>ا مما بصخ ميفاذرأ ةراد مهلسن ريثك نوحلاض سائلا نينم'وملا ريمااي

 املاقف كيب هللا عتمت نق كمايق نم الا كلثم انسأ رام هللأو مهءامأ حالصب نوطاص مع سو

 'اما اتصأ دق لاق كهحو ىف تب اراك نهم لاق كليف لاق يذلا لثم ك.حاص يف لوشن نأ كمت

 اول تددول لاو كرنأ فوسف كسلا كتكرت ف ةبوقع اكس وال كل لاق يذل لمه تاكو

 اف فل ا تاج و ىررو كتيبيو همت كلِع اس هنا امأ انا هذه مكلاح مكل تءلس

 ١ لاق تام اة سنو انثدح ةد لاو ا( (ةللقو رك طر اا دع نكي مل ناف كل سلو
 يي ل ص حصص مسح يصسسلا 0 2-



 لزعف اهظع الام تغابف ًاباقرو قطانمو ًااحتو ةحباسأ:نوكسلا باص] ةيسداقلا ور نا
 يدر روع ىلا كك يد لاق يتذنافلأ لح ارلاو قالا“ 4. ا باصاق ةيقللا ضف م * نا

 ةعقولا دهشي مل نم كب قآل نه طعاو 0 نيءاملا ىلع ءدر 5 هيلا ب 6 لعف اع هنعاوللا

 2 كلدب روع الا نىك ده 5 نو 0( مها رحاف لعد

 7-0 بخاصو ىهعم د 4هءمر 0 رمدتل 2 و لاق تبدصأ لاملا اذه 2 كلام لاق نإ لا طفح ن

 عش هطمب و 4م موقلا كاع محرلا نمحرلا هللا م لاق هللا تاكا نو كفام لاو رمش

 كلذ يف ور.ع لاقف

 ه دحأ انا يببالو انلتق اذا
 © نقال رعط نم ةيودقلا طخ

 ةعبر نب رششب لاقو

 يتةان ةيسداقلا بابب تخمأ
 هري> نودهرشريمأ كومو

#* 

 انف

 *« لفاون نيئماوملا 1 دنعو

 « اقوي سس عقودللاكلا دهر ا

 »# نضال هوقلادوةيشع

 # ةيينك عا رقنم انَغر ةاماذا

 * مهاكنيمحأ اهفموقلاىرت
 لمع نأ ناكيف ا ليحم مقلابو هياع ادوءامو ابطا اق اع هنعىلاعت هللا يضر رمع ىلادعس بتكف

 ع 0-5 يالا يئدحو لاق زد و 10 لك يطعأف امينا لع

 اذاف د دل وح نةحلطو برك دمع نب وريغ كدت ف نأ يلهابلا ةعيبر نب ناماس ىلا

 ثيح امهعضف اهراز را بول تصون عئالطلا يف اّمءباو اهرواشو اممنداف سائلا رضح

 | 0 5 ا لاو 0 ةحلطو دنرا ور.ع ناكو اهدادنرا كلذب يفعل اننا امذو

 بركب دعم نو ع :غءالإ ل_ةبال' لعحف ةيئيمراب هدئح ةعسر نب ”* ضيع لاق

 أ هللا يضر ردع غابذ نيجطا ف رع 00 د لاقف نيحم اذه ناماس لاقف طءلغ سرفب

 ماك ةلازناتلا كنان دن امأهيلا بتكفهلوق هنع:

 لا كو كبف غاي ىقح ملقأ الهدا نا هتعضو نمل مسقأو مص ا كنس يذل ١

 ا جتفو ةبسداقلا عتفو هلوترلاوف دهش ار 0 نأ اومعزو لاقدنع هماح يف همولي ناماس

 ةسيلطو تاك دسم ىبوزمع نيلحر كده نأ ناتا قاع كو ينساك تلا
 مالسلاو المع اءطوت الو مالا يف اهرواشو برألا اه نيمق ىنب نم ئدسالا:تإنوخلا نإ

 ريداقملا كلتالا شيرق تلاق
 اندلاع فا ةيوش الو

 ما كك ساو ان دلحو

 0 قارعلاب ريمأ ريخو

 رير>و هذف ل دنعو

 ادع كمارو ا فا

 ريطيف رئاط يح انحراعي

 ريسأ لال اك ىرخال انهلد

 ريفز نط لامحاب لاح

 هئاضوصلا 4 ه.هببأ 0 ا ع نأ ينذأب هناا ل

 يعكس

 أر ةلا ةلت> ىلع ىتإ ام ضف نا هلاك

 تاغشفت و زغ 7 * نعلابتءاسأ ينإ لاق ىلامتلا تاتا كلما لاو ب 5 لوم 0 ور*ءع 0



0) 

 م ارك نايضفنال امك ادحا * امتدقر دق امل اسايه ىللح
 ماب نإ ةلوع ىذ ىلع درب *© يذلا اموةامللا لوط ب 1

 | يف يديزملا سابعلا نب د هب 55 مف يدايالا ةدعاس نب سقل رعشلا * ةعول يذ ىوربو

 || ها يتعلا رك ذو يدسالا ةمادق نب يسيمل هنا ككللا نب بوقس ارك ذو ايها هركلذ انا رج

 25 ل ناملس نب مشاط ءانغلاو ثرحلا نب نسحلا هل لاقي ةعصعص نب سماع نب نم لجرل

 درمع نع يلع سولاب

 00000 111 ىف ةلطلو هلو ةدفلس ل نق رخ رك ذ يع

 00 ا ن ناطدإ ن كلام ن يدعن ردك ورمع ناكم, لبقو ورع نب ةدغاس نب سق وه

 اهيعاسشو دل دعا ن , ىمعد نب يصخأ نب ممت نب ةانم ديز نب ناث كلعلا ن تاو

 لاق ٠ نءلوأو هيلع بطخو فرش ىلع الع ع 0و ها لاش هرصع يف اه.كحو اهءيكحو اهنيلخو

 هيلع هللا ل هللأ را رءوس 3 فرس ىلع هتطخ دنع 0 رادلواو دعل امأ هءالك يف

 هدحو ةمأ رشح لاَقذ هنع لكيسو هيي امال هر , ناكف طم ءارو ةوءالا لبق سو

 نكي قو وهو هريغ رب ا اذهتبتك تقو يرض /' 3 الإ هدعغ تاهجت ن ل ه ريح تءعمس دقو ظ

 يدب رملا سايعلا 04 و ( امتأ نم وف ادا 2ك ثردحلا لَك بهذم ىلع اهاوقأ نم

 لاق يفاسنلا صفح نب نمرلا دبع نإ رهع ين ”دح لاق كارو ن اص بيعش 1 اند لاق

 طاصيفأ ن رع يئاسلا نب دمج ينأدح لاق هللا دبع نب 0و ::ددح لاق رم نب هلثأ دنع 0

 اولاق ةدعاس نب سق لمقام 0 سو هلع هللا ىل< ي و:لا ىلع دايإ ٍدفو مق امل لاق سابع نبا ن

 هءاع مالك م اكشي وهو رواق لي ىلع ظاكع قوس هيلا رظنأ يفأك لاق هللأ لوسراب تام

 لاق لوقت هتعمس فنك لاق.هللا لوشراب لقا نإ موقلان ٠ لحجر لاقف ةلنحلا يندجأأم ةوالج

 جاد ليا تآ تا 0 نمو تام شاع نم اوعو اوعمسا سانلا اهب .أ لوقب 4

 00 0 2 موج رخز 00 جارب 1 كاك 0

 7 ىبوطف هلو ا هنامز مكلظأ دق نيد نم 00 ند "الا هحو ىلعام 00 نا ظ

 : لوش أثنأ مث هفلاخ ن ١ ليوو هعسأف 1

 رول نيقيوألا نييهاذلا 2

 رداصم اط نسل تودلل # ادراوم تيار ال ##

 رباك الاو ىغاصالا يضمي * اهوحن يوق تءارو

 د ا ةايغأل قل: هع
 لاقف هدحو 3 ةمايقلا موب ثعسي نأ وجوإل يفإ ل مخرب مسو هب هيلع هللا ىلد ي لا لاقف

 | موي ىف ناعمسدل لاقي ليج انأ انيب لاق تيأر:امو لاق بع سق نم تيأر دقا هلا لوس 1



 همم م أَو الك عابس هدنعو ا نيع دنع ةرحش: لظ تى ةدغاس 0 سب نأ ذا را يل

 اذاو تح ال لاقن تقرفف لاق كللدق درو يذلا برششي َيَخ تك لاو هدب هب رض ةيحاص ىلع

 انت خاف ناش 9 اناك نإ وخأ اريق ناذه لاق ناربقلا ناذهام هل تاقف دحسم امه نيربق# انأ |

 لوقي أمنأ مكيف اع 1 رك ماجا > هيأ نعو لل> هلأ ديعأ ا

 م :ناسمفل 53 ادحأ « اعذقر دق امل اطابه 0

 5 تيبحت نم هيف ىلامو # درقم نآاعمس ف اكل 1

 ا ط. 6# احران هع كب رق ىلع مقأ

 يا دن مكيربت يف يحب ةباق ب رقأ توملاو 5 1

 عرفو نك ناو هتان « ةاقو نفل نسم تلوح واذ
 يتتعلاو ءشلا نأ ت تكمل ن تون ن املا وفل 00 بو هيلع هللا ىله ينلا لاقف

 تيكس ١| نب بوقعي لاق لاق قوكتلاو ء شفخالا ناماس نا يلعا 2 5 0 يدسالا 1 نبا

 دنع ساحف ءىحب ناكو انش ناعد هل ناكو ناساق مدق ناكو يد_سالا ةمادق نب: يسع لاق ٠

 : 2 هرطو يق ىت> نيربقلا ىلع بصيو برشيف قارذ هل لاقي عضوم يف دنوارب اهو نيربقلا

 برش وهو دشأيو فرس |

 مارك نايضقت ال اء. 0 * اتدقر دق ل اطابه ىل-ي ءاخ

 00 مدن ن م قار الو * هدهدبوارب يلام املعت ملأ *

 ادع نم 2و ىلادألا لاوط + احراب كاك كي ريق ىلع مهم

 ماس راقعلا ىتس, ىذلا ناك *اهك:.مظدلاو حالا يرحم توملا يرجح

 م اح_ث دقام اا مك 0 لوقملا ىومينم 00

 م افح تومدعل نميذلاتساف # هوم دع خو 3 ف

 ملأ كارت ورا اقوي الا ا قاد اب نم كي رق لع شا
 ماعد نم هتوص اناخحم سنلو » اقطنتو ّ امك اهكيدانا 0#
 ياخ * ايعاد نابيج ال مون لوط 5-5
 مارعدق يذلا ينورءيس يناو * كلاه ةلاحمال يتب تيضق ه

 ماب نإ ةلوع يذ ىلع دري * يذلا اهو ةامحلا لوط امكيكباس
 لاق يرذالمبلا ى< نب 0 نع ءالؤه ربح 7 دنع نب دخأ سايعلا أ رامح نبا( 00

 شيلا ىف اوناك ةفوكلا 00 رن هول ينخاب لاق ىلجملا سم نب اص نب هللا دبع انثدح

 6 اهدحا تام ةإ كلذ ىلعل مع مهريع نوال نومدانتي اوناكو م . كلا ىلإ جاححلا ههحو ىذلا'

 هنفدف تام يناثاازإ 3 9 هربق ىلع اهاقأ ره س ًاكيادغاب اذاف هريق دنع نابرشياناكو هايحاص هئقدق

 رْخ .الا ىلع مثهياي ا, يذلا ىلع س كلا بصيو برشتف امهيريقدنع سان اكو هيحاص تنح ىلإ قابلا |

 0 اهركذ مدقت يتلا تايبالا ضءب رك ذو #* امتدقر دق املاط ايه يعدن اءرف َلاقو سف

 امم اهد دق يذلا اذه ام ىلياخ

 ( رشع عبار 3 يناغالا ا



 ْ (؛00
 0_0 ككككك

 0 رك ذوءامدتلا روبش فيرعأ كانه مهر وةف رام نبا لاق 2 كدا 7 ربا رئاسونو زب هده ديوارب

 ْ دسأ ين 0 1 زا هانا ةمديس نا رساع قب دحأ ثرطاك قيرحلا ريغلان أ هعبان 2

 ا لوشو هربق ىلع بصلو بارما تلك ما تاما هفين> يب نهرخ > آلا

11 

3 

 رببف ناك نإو را هقساو د اياك م 0 ماه درعه,

 00 دوعرلك #* يوه ن مق يوهنار - 323

 : ددشنبو أمهعربق كم عاب رماد ل داكف رلا تام من لاق ٌْ

 ' كشهت قح تومال كنإ ةنهاكهل تلاق مث لاق 22 تايبالا 8 امتدقر دق ا !اط ايه ىليلخ
 أي | يف طح ناك دقو هف رع 2ع لانو رس يف ىداولا كادووف ادك و ذك :عفاون م ةرحش يف ا

 كوشي أعنف هيح هّتشمف املع هل>ر 3 ردحش ل

 * نعرمفا لوا لاننا لع هلع 000 رمح اذه للاخ

 0 نكي مل تح تايثع # هرد حأيوحأن ثنعلا ءادرت سل

 0 ىدم 00 أ :كب 2 لفام 01 يعد 0

 مد هزاخا صعلو ناملس َُ 00 د سدا مناخ 7-20: د 1-0

 ١  7هع * 0

 وخر ولا اهي يدا اذا ىلوم ناكو سايعلا ابأ يف و و ناجاس نب مشاه 0 لا ب يت حرت للا 5

 عا هنأ ا : 3 :
1: 

 ظ ل 0 َتد عاد مشاهاي كدعإ يِ تنحو اب ا

 ملام هرضاح نأ 5: ملام 8 ماهاي 2 7 ووالا : 7

 ١) هوم ناك لاق ةيذاد رح نب دخن 3 ك4 ,ع انبدحلاق ل ىلع ( ىرخأ 0 ١

1 
 ض ظ 2 يدب يدوم 0 امو 5 نما نب 0 نأ
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 د ديفا نوأ نذل دورت عب# امطلا لزالا لري ول

  5دراودلا ليكمل هلو ايدي كتمتا 22000

 ٍدراوص اهرحاوه اكن.« ت 2 حايرلا اذإو 1

 *» ا . ىراوو ينغإ رداصف كحكلا ةلئاس سالاف

  0ناماس نب مشاهل ءان ءأاو كلما ديع ب ديزي نب كد رأولا 2 هلوقي ىنقثلا ليعمسإ ب حيرطل 00

 ناس هل لاف مد هياع مخض ريك نوناك هيدي نيب ناكو يدوو بر طق رمهأت لالا لع فرخ ً

 يا قنف رودي تس عوف توكل عفو كذب سأل ولكل اذه ألم لق تلد هنبلا ع روذب نيك -ف نوناكلا غ عرفو كلذب هل سعف نوناكلا اذو ىل المت لاق ا 1
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 ب |

 دعنا 0 هللا ك.ع ان”ثدح لاق هورإو نا اة دح لاق ىلع ب ندا ريخلا 25 0 ا 3 ظ

 'هدنعو اموب نع تول را يد موه حبصأ لاق ناواسن مداه نع ربح نإ د# نع ةبون ينأ نع ظ

 ةيضقم ةحاح كلفهيف ٍيدارمتبصأ ناف * انتوا تديه دق راه 1 # يف 9 متاهابلا ل انمةعامح ْ

 نوناكلا اذه ع نأ 0 نينمؤملا ا ان تاقف كلتحاح لس تندحاو ا دق لاف هتنثفف

 0 اماصح املف مهرد ا نينا 0-2 *ف هب سعف 1 نوناك هيدب نيبو لاق ضار

 ١ كلذ ىلا ليبشال لاو : نينمؤملا 3 ب ىاكا تاو 35 كلففل ريئاند هاللما نأ يف 50 ول ةمهلا صقانأب

 هن -دحلا كدعس رض !

 م* توملا اده ةيسن 0

 اعاوطم مكل ادع ىتكرو < اعاح وأ ىل تحه دق اجا

 0 نطو ةالثلا نكحو عه ك1 رائذلا ندطل كحد
 كيلايل جيه قوتسلا يف * .ادضنمراببلا ىلع تررم اذاو
 0 راصا هتيمس تحضأ * اهنأب راهلا لعول هللاو 2

 ١ لمرلا عاوللا بح تارا وأ ليفت هفاؤ ورع رشا لت 0 ءانلا
 ْ 0 لاق 0 ساو نب ب 0 اادنع نب ل ) 0 ) قدحسا ا |

 0 سابعلا نب هللا دبعب ىلع نب ليم.سانب ده لزنم يف انك لاق ! امحأ ر ضم ينادح لاق
 ظ _ءلا فسوي نإ دا هفصوو هقفلا 0 ا هفقصو مك 0 ىلع < ناك دقو ميج هقفلاو ءانغلا ظ

 / ىلصوملا مهاربا نب قحسا يلا بتكف ءانغلاو هقفلاب للا هيف عمتجا ام ىمعأ ام نوهأملا لاقف ءانغلاب
 ا ريغسمو ا ناماس نب 0 نتونأ ن دق دكو -- 0 يف ناكو انيلا لوح 0

 ١ هنم ت>رخ اذا ها تادف 5 ادف تاعج قحشأ ان. ا :كفحاكلا تسول 9 اماللغ |

 0 نت 2267 مكيلا ترصو يرق تلك“

 هشاءادفغال هنا ىم * هبتثدح يذلا طيطامشانا

 ةب تسلو هرش لاق يح © :هستتحأو هلوع رؤدأ م
 فسوف كح 1 ءاكذ و ينذذ ا رشو انيدغتف همالغ يدب هعمو انءاح 2

 0 تذخا نم هل لاق مل رام هداعاف هدي نأ 5 هلآف * اءاحوأ ىل تحيه دق راه 1

 - لعفف عدي ىلع هيقلت نأ بحا قحسا هل لاقف هل هيف ةءئصلاو لاق بيبطلا نب ذاعم نم لاقف |

 انانغف ريغص 0 موق هدنعو هالوم ىنغيو برششي رفعح وبأ دعقو ءاكذ فرصنا ءاميملا ف

 انانن ناينارخا قلع دا يدك كو قروب مالغاب داو قحسا هل لاقث

 رظنا الف ىفرط كملءأو * تدبام اذا ضغأينوبه 1

 ىترتضم ءانعلا ىلع مدقأف نكس دف يا كبع نبا: يف هللا كرام نسل ندع ا لاقف
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 تس عمك

 رظنا الف يفرط كلمأو * تدب ام ادآا ضغا يئو.ه

 رمضا اب نحبف نقطن هعومدلااماذإ ىلايتحا يكف
 ردك اهب يشيع وفصنهو # ةوقش هب يرورمم نم 1

 رفوأ هرتس يف ىظحو * ثيدحل اراثتلا فاخم ينا

 رظت ك يسفنل ترظن * كيلع ايقي“هن_صا مل ولو

 ةيالثلاتاربالا يف و ردع نع يلعس واب لوا لرشت نامحد نب ريب زلل ءانغلاو فذحالا نب سايعال رعشلا

 ليش ينان هيفو جزه ملسا * ةوقش هب اطر ورمت نم بأ # يفو ىروذخام ةنان نب ورمعل امفو 0

 راقنم سا,عىلإو زرحم نب نيسح ىلإ سنن

 كسوص :
 مطح قاوسإ ليللا اهفل دق * ف يدتساف دشلازاوا اذه

 مظو رهط ىلع راز# الو * مغ او بل عارم نفل

 اعلماو هعيبض نب حرش وهو مطحلا يف هلوشب :ئىزبعلا ضيمر نب ديشرل رعشلاز> رلا نم نم كوع

 لمر فيقخ هيقو رصنلاب وأ ليق فيقح ءاروح ديزي ءانغلاو دب م نب ر< نب ناسح تنب

 مف ةعبر نم اهعمج عومج ُْق نك انع ةعب دض نب عر ناك د دع و لاق مى اا دجال هنأ لا

 نب ثعشالا , 2 ترك دعم نا يدهن نإ , ناعر ذ اف د ةدشل :نايرواهشب تناك ابارخ دقز 0

 - | كلهو 0 ميد يف ناعرفتامو مه:هبره م * مهاد اد ممب لذف ةزافم قي رط ىلع 0 نق ظ

 | ديمرةفلاقف ءالا اودرو اوى > ًافثع اقوس ةباحصأب قوس مطحلا للجو نئلطعلا ريك سان 0 '

 ش مغ و يعارب #0 ةاا اذه

 3 ' َدْيَه نو ةلونخا مان * مظو رهظ ىلع راز< الو

 مدقلاق افخ نيقاسلادخ 1# زلاك مالغ امساهب تناب

 * مطح قاوس لالا اهفل دق *

 هللال وسر ةافو دعب دنرا مث 3 0 0 مالسالا ايلا ا هيف اذه ديشر لوقل م كك بقلف

 يرهزأا دعس َنب هللا ديع امدح لاق يربطلا ربرح نب دمحم ( اثثدح ) ملسو 7 هياع هللا كد

 نم ناكو نيرحبلا 2 ىرضخلا نب ءالعلا جر لاق فيس 0 لاق بوقعإ يح 3 | لاق

 ١ اهو مهتم نم قلا دنعتءافف اودئرا تام امل (-و هلع ذاع شارد نأ لا كدا

 0 ]ده نب ليعمسا نع فيس رك ذف لبملا نب دوراخلا سقلا دنع ىنثىذلا ناكو اهتدر ىلع تءق

 || ةملش اندح لاق ديح نب دم انثدح لاق رير> نب دمم ( انئدح ) هقف يتح ةنيدللب ماقأو داق

 | يلع .رذدتملا لا يف كالا اودر اولاقف ني رحبلاب ةعيبر تء.ّتحا لاق قدا يبا نع لضفلا نس



 هزم ب
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 | رورغلايتكلو رورغلاب تللاقو كلذ دب رسأ مث رورغلاي ممن ناكو رذملا نب نامسلاا نبا ره
 | لسا عيه لاق ىمع نرد لاق هءسنب هللا دبع انثدح لاق ريرح نب دمحم ( انثدح )

 0 مطحلا جرخ مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تام امل لاق ىد.علا نالف نب ريمع نع سم نبا

 | نيدنرملا ريغ نمي شات نمو ةدرلا ىلع لاو نب ركب نم هعبثا نمو ةيلعأ نب سدق ىنب يف ةعيبض

 اي سو ةميائسلاو طزلا نم امهب ناك نم يوفتساو ريمو فيطقلا لزن يتح ارفاك لزب مل نم
 | رورغلاىلإ ل راو نيءل_ملانودع هل نيفل  اواكو هندبو مه سقل'دبع لءديل هلاقاف نيراد ىلإ

 أ نيرحبلا كتكلم ترفظ نإ يناف تدنا هل لاقف رذملا نب نامعتلا يخأ نبا رذالا نب ديوس نبا

 احلا دتشاف مولع طأو مهرصاخس يئاؤج ىلإ ليقو اناور ىلإ ثءذو ةرركلاب نامعتلاك نوكل د
 | يب دحا فذح نب هللا درء هل لاقي نيمل لا ىطاص نم لدحر مهفو نيملسملا نم نيروصلا ىلع

 1 فد نب هللا دع لاق 10 اوداك َقَح عوجلا مماعو هيلع دتشاف بالك نب ركب يبأ

 انيمحأ .ةئردملا نايتفو * الوسر ركب !أ غابأ الأ

 انيرص# ىتاؤج يف دوعق * مارك موق ىلإ ومكل لوف
 نيرطظانلايثعي سمدلاعامش# جف لك يف مهءامد نأك
 ظ الكرمل رصللا : دج و ه1 ند حرا لهاكر

 ' نإ فيس .نع مهاربا نإ تبعش نع ىح نب يرسلا ىلإ بتك لاق نرتب تبدا
 )أ نب ءالعلا ركب وبأ ثعب لاق دشار نب نعباجنم نب مهس نع لالب نب ةيطع نب بعقصلا نع رمح
 ءانهدلا اني كلسو نيملسملا نم دري مل نم هب قحالتف نيرحبلاب ةدرلا لها لاتق ىلع يم رضح ا

 ترفنف لوزنلاب سانلا ىمأو ءالعلا رف ةبآ انيري نأ لجو نم هللا دارأ اه ورح يف انك اذا تح

 | امج تملع اف اوطحي نأ لبق مخحلا ينمي ءانبب الو دام الو داز الو ريعب ىتب اف لالا فوج يف لبأالا
 هلا انممتجاف اوعمت>ا ءالاعلا يدانم ىدانو ضعب ىلا اضع ىصؤاو انيلع منام ملا نم هياع م

 هسمشم مل ادغ انغاب نإن حيو مالن فيكو سانلا لاقف مكيلع تلغواو ف روظ يذلا اذهام لاقف
 اولاقََهلا راصنأ ملأ هللا ليبس يف مثسلا نيملسم مثسلأ اوعارتال سانلا اهيأ لاقف اثيدح ريصن يتح

 ةالصإ ىدانملا ىدانو مك.بااح لثم يف ناك نم ىلاعتو كرات هللا لذيال هللاوذ اورششب اف لاق يلب

 اثم هنالص ىمق املف هرووط ىلع لزي مل نم امو مهيتملا انمو انب يلصف رحفلا علط نيح حبصلا

 رخآ مط عمل مث ءاعدلا ىلع لبقأف بارسس مه مملف اويصنو ءاعدلا يف بصنق هعم سانلا اثجو هيتيكرل
 يق>راهنلا ىلاعت اف اناستغاو انب رسثف هيلع انلزن يتح انيشش سانلا ماقو ماقف ءام دئارلا لاقف كلذك

 اهان وراق كلس دقق اقمذخج اف ىرهط ىلإ لير لك ماقف انلآتشاناو جو لك نع لذا
 نك يل لاق ناكملا كلذ نءانبع ايلف قفزت ره وبا ناكو انحورت تاهو وللا كي ل ١
 ترركُف هيلعينميفت يت> يعم ركف لاق دالبلا هذهب سانلا يدهأ انأ تلقف ءاملا كلذ عضومب كملع
 أ ريدغلا يرأال ىتاالول هللاو هلتاقف ءاملا رثأ الو هب ريدغال وه اذافهنيعب ناكملا كلذ ىلع تخنأف هب
 ةأواع ءوادا اذاف ةريره وأ تف تالذ لبق هام ناكللا دهب تتار امو ناكملا وه ادهن كايف
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 ريفش لع اهننضو مثءذه :يتوادا تال كب تعجرو تمجوءاذطو ناكملاهّللاو اذه: مهساي لاقف
 :رغ انلزن قدحانرمس 2 نعو لح هللا تدجو اهقرعأب كلماكو نال: نم ان ناك نأ تلقف- ىدانولا

 جيك ع مطحلا ىلع الزنت .ىح > شيقلا دبع قاف نأ دعا لددو ىوراملا ىلا هدلعلا لبسراف

 ءالعلا ىلا 3000 ما عمو رث ص ا لزسيف -وهياع ردق نوقو هعم نءذ وه جرخو

 مهثدنخ ىلا نوح ربو .لاتقلا نوح وات, اوناكف نوك رشاو نوئلدملا قدح 3 < .ىءريضملا ْىا

 ةديدش ءاضوض نإ ورمل ركع قفا نودللا عمش ذإ كلذك ةليل .سانلا انييف ًارهش كلذك .اوناكتف

 ريس م 0 نأ فذح نب هللا دع لاقث 0 1 نء ءالملا لاقف ةمبه ءاضوض اهب كف

 م 0 تنا نم هل اولاقف م ولدت د نهاد [ذإ قدح جرن ةي ةءاحت ةّمأ تناكو موقق

 مالعمزاوللا نيب 31 1 اال لاقف كناشام.لاقف هف رعفريجحم نب ر أ ءاحفهار أي ىدان ؛ لعجو

 متأو 0 د دع سدقوةزنعو تاللا ماو لن م ا كه كرجل لق

 يندمطأو اذه نمينعد لاقةلدللا كلاو>ال تذالا نبا كنظال يفا او لاقو هصاختف دوهش
 لوشو 1 1 0 ينزو>و ينامحاو يندوز لاق مث ل ناكلي ظانط هلا ترش عوج كف

 لذد ىت> هللا ديغج رخو هزوحو هدوزو زيعإ ىلع هلمحو لعففباريشلا هيلع ىاغ دق لحرل كلذ

 | مهفاومضوف مهركسع اومحتقا يتح مهلع موقلا جرف ىراكس موقلانا م ربخ اف نيملسملا ركع
 كولا 58-2 كلودعمو نتفحو جلو دوف انا نع انك خا او.حتقاو اًؤاش ثرح فارسا

 سثهدو لعب هناف م امطار تافأفر أ 52 اع اب الإ لج رتاشياملو كسلا فام لع نومادلا

 باكرلا يف هل-حر عضو اءلف هيكريل معوسو# مهالخ نوءاس ماو هس سرف ىلا ماقف هداؤف راطو

 يفإأ نم لحر الأ لوقو كت مطخلاو مع نب ورمع ينب 2 ردا فيقع هب رث عطقنا

 كلقعأ كلجر ينطعأ لاح ملا لاق ةيربح ريا لاقف تعا ةف ريق هيوبح مفرف يناقعي ةباعأ نب سن

 000 01210 نإ لاثف لع رهخأ لاقث كرو دحفلا نم اهظاف اهجفش 0 هلحر هاطعأف
 هفرعيال نا كلذ لوي م امج لد هالو فاطم دلو نهد ةدع هيفع 0 كضمأ :ي

 لاق ارداث هذخف ا 7 هل:ةف هاع تاصق هفرعف كلذ هل لاَقف مح 6 قع رهف هن م 0

 مهنوباطي موقلا ىلع قو راو حا دعي نوءاسملا جرخو ةكرحأ ل هب يذلات فرغ ول ءانأوسأو

 هنو نايتخ أءاق سيق سرف نم ه ىوقأ رج سرف ناكو رجب مكاع نب نسف قدلاف مهومرلاف

 كلذ يف رذاملا نب. فيفع لاقق اسنلا مو بصعلا عطقف بوقرعلا يف هئمط

 ملاع كلذب ىتات نم لك امو * اسنلا اقربالبوقرعلا ةريناف

 مراك الابايرلاو ورءعةرساب # مما انالف دق انآ: 7 "ملأ

 مديحأ نبا نكو هيف باررلا هتءاكف رذنملا نب قامعتلا 0 نب رورغلا ردنا نب فيفع رع

 ه0[ كور لأ لاق وع نمو اناث نرخ ىلإ لاق هؤلذسلا ىلا اسف ءريجم نأ ءولاتو
 ناكو رجب ىقبو لاف رس لاق رورغملا ينكلو رورغلاب تسا يفا كلل اهعأ لاق ءالؤعت تروظ
 مظع ءالب ذكموي هلزاكو همال رورغلا اخا ديوسنب رذلانب فيفعلا ناكوتقاب نسبا همسا رو رفا
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 0 00 نع 3 مهمدف ا ولا | ىلا ١ 0 9 نوا د ىلا لفلا بام و ىاللا 1 3 ا

 هادو ناطيشلا باز :-أ مكل عج دق نعول ح هللا نا لاق 3 نيراد ىلا سانلا ءالعلا

 0 م 50 لا يفامب اوريعتل ربلايف هناي نم كار رادقو مولاطتعو برا

 نيام ءالؤد 3 مدلأ كيل هللاو ناو الو لعش اولاقف 4 موه دو رعو لد هللأ ناو مهلا 0 ءاا

 لاغبلاو لبالاو: هل واو ل ىلا ىلع هومحتقاف .ر حبلا لحاس يبا ىت> اولحراو ل

 ىحاي ىحأب دمها ملحاي محرك اب نيمح |رلا محرأأي مهؤاعد ناكوا وعدو اعدو ل>ارلاو 2

 ءائيم هلمر لدم ىلع دوشع هللأ نذاب مج لاا ك كلذ اوزاحاف امرأ 00 الا ةلاال و داب يجابي يوما

 نؤءلس أ لصوو رد لا نةسلةللو مول 5 ريسم لل رادو لحاسلا ندو لب الا 3 نمغل ءام اهقوف

 سرافلا له كلذ ند لا وفات ا يرارذلا | ويسو - اهم ندي 1 2 اف | ملا

 ققجلوقب كلذيفو مدب ىلع مهدوعاوءجر اوغر و ا و نيفلأ لجارلاو ل هس نجلج 0

 0 را لدا 6 رحب لاذ دار #

 نيح مطحلا هصد 5 ءاللغلا هاذ 00 لانأ 31 ةمأ 3 ها ا مقل 50056 ند الا ىانلا ءاللملا 5

 لق يذلا أ هولاسف الحر هيلا أوم ةصرخلا اوفىع هوأر املف ةيلمأ ْن سيق ب | ءام ىلع لز,

 1 ١١ لاقلتاقلا الا لفني لهو اولاق امان لاق هتلح كل ىف اف لاق هتاتقينا تددولو ال لاق اق مطحلا
 لاقف مالسالا ىلا كاعدام هل 0 0-2 ًاقىهار رج بناكو هولدةقتب ذك اولا ةهل-ريفتناك اهاهياعن 9

 ءاغدو رودبلا جاما .مكو لامرلايف ضيف 5 ١ انأ نا اهدعب هللا ينخسع نأ تش ةءاش آ ةيالاث

 2 ءلاو كريغدلاال محراأ ب نمحرلات كنا مولا لاو 0 نمءاوهلايف قر ع يف هّتعمس

 يفتنأ وكر يسال ي رباه قلاخو توغو يذلا ياو لفاغلا ريغ متادلاو ؛ ى كلف نمل

 لجهللا سم أ ىلع مهوألا ةكئالملإ وب واع 5 موقلا نأ 00 2 8 ريغل 2 يد لك مهلا تماعو نأش

 : دعا ي رحطا كلذ 0 .نوعمس ملسو هيلع هللا ىلد هللأ 00 بادأ ناك دقلف نعو
 ايم

 بسسو#
 ١ نام دنيز ل 1نهر يلق * !١!تإ يزل يفام ولتال

 8 تبنيز ف 2 شا ادعو 2 :.أاب لمر فت 7-0 د ءلل ءانغلاو ة 6 ا ب . ردثأو هشلا

 اق ىءود ثا ةمادق ىنادح لاو ع يأ نإ 5 دكييع 3 5 ديع "ا كلل كيع يدع لاق

 سرف ىلع ةعسر 0 9 فران و ةرمعلا يلا ىموه تنب بيز ىحأب تدور َّ>

 تدرأف لاما ة ةزرب يم وق ن 4 أع اىل ت 8 لاق باطخلا نأ ايتو 4 لاَ أ ف د تاّقف ىلع دق

 ' (ُنِف ربخعأ) ةكم ىلإ ام> اربهسرف : قع :ينثو ايحتساو هللاوال لاق نعام أ .تدلع اها تاقراوكا نجلا



 000 زيزعلا دمع نب هللا دنع نب نةءرلا دع ينادح لاق ديزل ند لاق و ظ

 ” ]|| * قاعد مالم نم يبيح اي *« لاقف ىمو» نب ةمادق 6-5 و ىسوم تنب بنيزب ةعيبر يلا |

 / ظ اهدسبو نيتيلا ركذو |
 يفاسلب احزام تاقام ريغ * ايما يدم البلا عدن ْ
 ىنثدح لاق يم رخل ( را )كيلع دهاشف تالا انع بيغش كبباق امأ ة ف ينأ نبا هل لاف |

 0 0 نبا ردع بنت ا يرهزلازيزمااددعن هللا دنع نب نمح 00 لاقلاق ريب لا !

 ياحب ا احزام ت تاقام ريغ ل اميصن يدع ءاسنلل عدن ش0

 "ىلا 4 هل داو شيمختلا ةشفحدلاو لاق ةشفهدلاب ءاسنالو هدوملاب ابل تددر قَء ص ينأ نبا هل لاق ْ

 كيع نبكلاادبع كلذ لدم 0 لاق ردع د اك لاق ءاللع || ينأ كب 1 هرا ) قرح )ريسولا ١

 وأ ق ع يبأ ل ليقف . ركذاف يمبسلا ةعادو | نأ كالذ غايف لاق نودجالا نا تمدو نع زيزعلا ْ

 0 نأ هل رقا ال لاقو ةجقتا وذ هوه تنب بايز نود ةعسر 11 نب رهعل ضرع دق ةعادو

 1 لها ىلع دنقرءس نه طن نأ ةع ادوابا اوهولثال ق قع يبا نبا لاةف صريصعه ىنب نه ةأىما ضشلات ا

 ردع اًضيأ لوقي اهفو كلللا دنع لاق ندع ١

 ” ماع الا اهدامو يدر للا # نصا رغألا كتيزل !نغلاط
 ضايبلا سؤرلا العا ىلا ب-# اهلا اهتلع ناك دق ادياوو

 ضاقنا يوقلا نهاو اهدنع # ىليو نيته اندنع اهانح

 اضياكوقي امفو ىثيح نع رهاب ىلهر ز رح نبا هانغ ْ

 -تسوعص
 نارحبلا اهب اف حزحز ما# رمل ريعملا حشاكلا اهب أ *

 ناييفللا لمع يح مكتاوا * عجحر اف بنيز ل ! يف عاطم ال

 0 نامكلا انأدح ىنعبلو « يدع نيح ادعو لالا لسحاف

 نانسنإ هش صضء نع رب ف _هإ لدو يف ضب نع ىرب سفك

 ٠ نانو تعدت هذ عطف 8# لا ننع كتدمملا ديد : دقلو

 نامز اذهو هريصع ىُعه دق # ذل ةشيمملا ن٠ نامز يف * 1

 هتقفاوو ةساثلا ةناب نب ورع ةخاس نم يلع دولاب ىلهر هنو حرس نبا ءانغ فيفا نهدضو ىع ْ

 اع ,ع نمل لوأو امه في ملو نين بتاكلا دابع ع نب الو زرحم نبال هيف نأ سنوي رك ذو ريناد

 اني لود. اهفو لاق تدل دهشأ دقلو زرحم نبا نأ كد بديز 0 يف عالمال

 | بشل ا

 بنيز ثيداحالاو 1 1 او 0 و يش 0

 باررغ هس شلاذإاهار ؟ذثدحاذ * انك دراج سءش تعءلط اذإ
. 

 هيسني مل ًانل ىلذهال هيفنأ هيبأ نع داح ركذ ١



 (؛4)

 كتسوص

 ايش كاوس ا 2| ثسح د يرأال ىنعع 2

 ان> تءحر ؛تاصوناوث # دد_ ص نا 2 0

 يطسوااب لهر ةبان نب و ردوعل 2 ماو يفوكلا ىف هلا مد دانب 1نب لعل ر هشنا

 مد هربخو مدا نب ىلع ركذ اج

 ةلمم اهل لاش ةيراح يا وهع رجلا اص د ل ناكو لا ع مالا ناك ةفوكلا لغأ راخم ن م لور قه

 هقنص رووهشم در 4 باث 5 أمعم لب وهط ثنا ت> هلو ع ماع 1 تاق تعرب مْ 2 8 مامسأو

 ةماعلا دنع ملاعتم اعرمأو راعشألا ن ٠ اهيف لاق امو 8 قو اءهصصق ر 5 دة اهيل ةقوط 3 ١

 2 م دود ن د ينأدح لاق زامح نب هللأ دسع نب 0 (ينربخأ) هب ةلاطالا حامي امم سس

 مدآنب ىلع هللاَسب 0 ةفوكلاب ناك ىلعنب لبعد لاقلاق هد ينأن : 1 انئدح لاق حارب 0

 تنافث هربخ اهغابو ا اماع اعز 2 تاث ةيراكلا تعدبو 0 0 مظاعتف اماهأ ضعت ةيراح يوع ناكو ٍْ

 كلذ لأ ع 2 ناكف دك مل 6-5 و ةينص قشو 3 5 ةفوكم || له ضع قادحو لاق

 لاق املع 0 تاق نيءش اهلا ضعبل اهلأو» اهعاب تخاب نا اماف املا رظنيل هد.ع ساد بد *وللا

 ضيا 4 يندشنأو
/ 9» 

 يل |ؤريطف حاورلا اولق 2 اوحاص

 3 ىلع ةفرسشد' سفنلاو ©« يناتش. داك اقوش تقتشأو

 0-5 ند 0 # فاكوذ نيدلا دنع قايم

 بحلا ةعواو بنما دقق *« لع قارفلا دنع ىل ريصال

 رد تارا كيل لح ه يف ينغ يداولا مكمل ءانقلاو ىنمإلا يفوكلا مدآنب يلع رعشلا |
 لاق نإيزرملا نب احا نب د ير ّ هللاو نانط هيف معيبلا ينأ نب مهار ل نأ شبح

 ىلع هللاَق دسأ نم ل ةفوكلاب ناك لاق ىلعنب ليعد ينثدح لاق يردعلا ركب نأ ىف راما

 ةفوكلا نع اب جرخف مشاه ينب نم لجرل اهتعابف سبع ينب ءاسن ضعبل ةيراج يوه 9 نبا
 ةفوكلا 06 لمع تناق هرج اهنليو اه ورح نت مايأ ةثالثث دعب اهماع ع مدآنب ىلع تاف

 ىرتملا ركب 3 انسدح لاق نار رنان  فلخ نييغ ( ينأد> ) مهدنع ةروهشم يه ًاراخلا امها

 0 ةعامس نبدمم انثدحلاق يفوكلا نيسملا نيد انثدح لاق يدزألا طاص 2 لاق

 ىمست ةيراح ه 10 رف ةفوكلاب سبع ينب يف بتلك« سم يفللا مدآنب ىلع قذعلا ن نما تام نأ

 امف لاقو اهب فاكو هن اعاد ب ممساف داوس فابن اب ءاع 5

 داوسلاة سال بح نه .# دا 0

 يداؤن اءمةيطي نأام # ةيابو ةنئف ىف 0

210107 10190 



 )٠ة (

 ظ داعملا باط يناف و تاكدما اندأل تقف ظ

 "ا روإ لا راستلا نم ةعامج هونأ لمحت ازار>ددا نبا ناكو ةيسدغ ةئلام اط اذاق اهنع لأسو
 ' م-يقوب' هل جرخف ةيراإلا ىلع ةنوعملا اهف اهلأ- ؛ هتصق اهلا عفرو رفعج مأ ىلا جرخو تبأف اهرب

 : و و 0 نما ماه روت ماقاو أه 3 0 | توب تت 3 مهد مأ باب تاك ه انك ه 1 مْ ردت ا 3

| 

 0 5 لاو ل رطان هلأ ند نيدو كَ هدنو قاع 2 تااقف هيلا اوراشأف 5 قشاع || نأ تااَقف

 صاخف 0 ويس روس كنا ار ىلع ربصت فو ثداولا ثودح م نءؤيالام 6 وارعالاو

 ةفوكلالوذ>د موب تا لوذدلا ىلع ةفوكلا ىلا الغب ىرتك اف ىدانف عز>و لوقلا اذه هبا

 د11 يور 5 5

اص هوبا ناكو فقل يلوم دش نأ ناماس ن ات ا ورم 2
 0 ا بد

 0006 هع: ص هدول صو رعشلا اص [ىعاشو 17 #ع 1 م هيطحقلا ناب 0 بدسأو تانكللا

 نم 0 ماو او ع ما ةعنصلايف مق“ اا ىق احالان ع هدم ناكو ودعا لام وا

 مسي

 تناكناو هتقرط 4 هعنص نع ةءوضص ديح روش الون وطم هن ه4ف ف كلذىلعو بارمضلا قحابال نيثدح ا

 نإ مهارب أ بهذم بهذي ناكو كوه 2 قىااغالا يف هباتكو ةباور نحأ هءاورو هلم 0

 : هرمصابق كلذب ههحاوبو هدف ا 4ع لع بصعتو قحبحا فااخو 4يساع مو 2 ملا قف يدي

 نغاذلا لق هنو حضولا نف# ناك ام:لع

 هفاج ةعيالت ملسف *« يب م دقو ورمعل ل وقأ
 هيفاعلاب هللا لضف دقل *« ءائغلا لضف هللا لضف ل

 نع يراوت ول هعمسين م ناك يت> هنع ءانغلا ذحأ نذل ةيكطا ندح ورم ناك نودمح نبا لاقو
 عام هملعي نم طور ناكو هك نسحل هنع ع ىذلا ع هنأ يف ككشب + ىنغ ىنغ مث 0 هنيع

 لاق لاق نودمح نب 0 كاوا ىنثدح لاق ةظحح 6ك 8 ردا جرذ الإ طق 0

 مهتغوءافلحلا ءامدن ىف دودعءم وهو هسفن باهذلا كي دش ا اهات ناكوهيلع يدوملانب مهاربأ

 ظ تنأ 0( مدقتم أ تدلع قدخعاو ةفاقثلا موف تنا , مهاك ناءاغ 0 تملع نان نب ورم يل '

 ةيراحوبأ يف 20 كح بتاكلا ندحلان 1 500 لاقو هّولعق كلذ فاللاخ 0 نم لو تسبق امو ةركو

 يلكم نسل أ.ه يرد مالكيف قدحسال لوَش هال ورم ع هدم لاق ةيواعم ينأهي 1 نع ىللهابلا

 يح برضت و هلا الغ 0 :5وُ ا ١ رطت هتماحتو ا ءهانعلا 0 كب لاك ساشإ ١

 ور< عمتجا لاق نورا نس 5 نب دمحم ينادح نيج نآماس نب ىلع ( ينربخأو ) هملعتت

 1 هلا ممل ؤر< ناكو مدقم هل لاق مداخ هل 2 فوعش نب لزم يف كاحضلا ٠ نب نيسحلاو ةناننبا



 (ه١) ش
 د1 ا ل لك ا كات هت نان حمس عع معسل اا ع تس

 ْ :امتكم تواح ذا ةلات تاق * هزل 0 د

 اهدجب زل وال لاقل ىف كامع نما ت
 لؤي ملو وردع هيف ينغف لاق رصلا لل# يان ةان ن ورحل ءانغلاو هذا نب نيسحال ر ءشللا

 اولاسف يبدوملا مي ها 8 قحما موهيشع ُْق مهات وا وق ا ىلا م6 رط هيفو موا رعشلا اذه

 هب يماوةرشت اءاق هلزتم ىلا يلدوملام مارا نا قدحسا فرصن اوهيحل هز الا نا

 فوفش نا ىلا قدا يكف 58 يف رادام عرج هريخاف ناركس وهو كادضلا نب نيسملا

 اءاعمولك سانلايف راصدق * ايتء.ساما فوفش نبااي

 معو 6 ىلا لك يف * هلل تاف ورع كاتأ

 امدخلاعماجف ابيبد ىرس * هطلاخ مالظلام اذا

 امك يذلاىدبأن نكلوارسس * اذبزوفي نا ضري مل تك

 تما يرل وم اوم ويح 1
 ايتكب ةاولج اد تلق هه هنا م ينإبا ,

 اء.عن الو ال لاق اق دو # لاب كصخمي نم هللا ب

 أ اذه يديزبلا سايعلا 0 ديد ينريخاو ( هنرشع ع مطقو هدم ةبان 0 فوفش نا ردت

 رفل ىذا ىو

 مهنمو نيئغم ناملغ ةنالث ىح_ ثاطأ فوفش نب د.مل ناك لاق نوره نب نوء.م ينثدح لاق ريخلا

 ءانغ ينغإ نيسح ناكو ءانغ سانلا نس> ١ ناقاخ ناكو نيس>و ناقاخ ناو. نايبلقص تاع ظ

 امد>و اهحو سانلا نحا قالخالا لح مالكلا ليلق ناكو سانا برضا كلذ م وهو اطسوتم :

 فورءملاممم ةنان سي ور قشعتف ءانغإا يمورهحولا نسدح جاحد هللا ناش كلاثلا مالغلا ناكو

 هش لاق و نيس

 امتكم تولخ ذا هل تاق' #- نزعل محم يبأباو

 امعن الو ال لاق ايف دوك كم

 قيدصو انا تاخد لاق يمداملا نيسكلا وأ ىنادح نيسكلا نب ورم لاقو اذه ريغ ا مو

 اديف هتك راشم ىلا اناعدف عتتم ليوط لط يف (بلاج ءاقداسق تمتاض موت يف لي ناو
 هنطدلك ائموب انثي لعحو

 هلل

 0 ةيسو#
 ترتيل هلو اني الا "ننذ' كاش
 انملاعلا بار تمتع « كت وط ينارلا كانو

 و را 0 ىنرط طق ءانغل تب رط اش لاق رهاب فيف> جزه ةناب نب ورمعل ءانغلا

 هرازفناب نب ورم دنعاموي تنك لاق ةشيشح وأد كاف همي (ينوشلا) هاما ل

 لام طلا رفعح هل لاق ا دج ل هناع بريش ْن نم اهلك امدلا يف ورمع ناطق هنن لك 2

 ذيب ةحيدتسدو , رد ةلاعز لاق كد :ء يل 'يذ يأ كيلع هب برمضإ هوع ىلع مورا كتتتغ انأ نأ
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 ىوسف لعفف كتوص جر نتا لاق ةمطا لذي ب .ط ًاردان رد يدم اقناع رفعج ناكو

 هعاقيأ ىلع هموب ةقب ىنغي ورمي كزير و هيلع عقوو هتكرإ ه.اع تاو رولا يوح مك هإ.ط هيلع

 .اهلمح نمدل نكي رف ةجييتسملا 0 مرد ةنام هيلا عفدو انموي ىضقنا يتح اه جال

 .ورم نب قحسا اذهب تثدخ ةشيشح 35 لاق افرصناو هناسابطب اهاطغو هقدَع ىلع رفمح اهاع ُ

 .ةئالف قذح رفمجاي لاق يدهملا نب مهاربا نأ ىنثد يدبملا نب مهاربا قيدص ناكو : ا
 'تقذحاملف نوسة اهل تاحبنف مأ لاق نيس اهنم كل لحتأ رانيد ةنامكلو لبطلا ب يتيراح

 لكدو ءادعأ ةنلح ىسحلا 3 ينأ نب دحأ هيلع ىدمتساف ةطعب لف ةناملا ةمكب 0 كاط

 هللا عقتما لاه ن 2-2 هج سكي نأ لك ولا د رأ لكولا ع + يضاقلا اومدقت املف اليكو مهاربا

 ىطراشو لابط انأ يضاقلا هللا ماضأر ةمح لاقف هس امو 2 نح هلا نم دع يضاقلا

 نأ دعب قابلا ينعنمو ًارانيد نيسمح ىل لو ةءالق هّيراح قارا نأ ىلع رائيد 01 ىلع مهارب ا

 : للام تناك ناف يذاقلا أذموساو يلبط نأ را امايطو هب : را داقلا رضحف اهقذح يذر

 .نم ىلعو هللا 3 كيلع م ىضاقلا هل لاقف يذاقلا ىضري يت

 يذدح قدح ياشلا دمحم نب ىلع ( لاقو.) ءوماقأف هدب ناوعالا دخأف اهنمو كنم كلذب: يضرإ
 ا 2غ ىلا ئَذف

 دوق لخد دق مش نسم مداح اذاف هراد با حتفف امو ةنان نتا: تع تنك لاق نودح نا

 ديعايلاق كلامهل تلقف اسداي كيم | ىحاام هللا الإ هلإال خرص ور*+ هار املف ةدازم هيلع هلالغب

 سعاشلا كادضلا نب نيسحلا هيف لوقي يذلا ىنغملا ةيولع مالغ قزر مداخلا اذه هللا

 قالا نم * يلظح هل لاي # قزر نم ناكاقزر تيلا

 تفلح كتم هئم ا تعوس اش رعشلا اذه يف هل ان ينانغ مث ىرئام ىلا زا دق

 م7 نحللا اذه ةيسا جو

 تمس وبك
 قالا نم + يلغح هتبلان * قزز نم ناك اقزر تبلاي

 قعلا ازوجبا ترهاف # قرف ع 6 ادام *

 3 ىلع لاقو ىط_ولا لوالا ليقثلا نم هنو ةناب نب ورمغل ءانغلاو كا>ضلا نب نيسحال رعشلا

 0 يف ةنان نب ورم ائءمو لكوتلا دع انك لا نودع نبا وع يدج قدح يئاشلا دم

 5 لإ لوم ذل هبال ابل رثع ل ع كءادف هلا ىنامح نيئمؤملا دا ورم هل لاقف نايعش نم

 مث و لاق هراتخم الز. ٠ هل عاتب نأب ىحي ' < نب هللا ديبع لكوتملا سعأف

 هاتغ توض كوا ناكف' لكوتملا اب اعد لاوش لها اماف اع و رمع مطقناو هللا دع لغشو موصلا

 ّْ اذه رعش يفورمج

 تس وص
 يات هان رمع ل وطيف « اهفاخم دايعالا يفر كال



 1 ند ا ااا ما يارا" يو ورح ,"
 , ١ م ول رت ا 0-7 م عر او

 0-0 0 رك
0 2 1 

 ( ه) ْ
 كس _![“+©؟©[ى ل“ لسى[ىْ ع ىؤىلسللؤ1 ١ ئْتظْاؤششؤشلاسلاساااالْلاااتخ777 ا ت0

 3 دسعبم هع ىتناق * هب ت سما ل زنم نع تعفر ش

 م »* - 0 هللا 5

 00 3 ةكيالوأ هيلا مدقتف لاغشالا بعشناو 0 0 هعابتباب كت:سما ىذلا لؤتملا

 (ينربخأ) ورمع يفوت اههفو بويأ نىلءلارادةرضحم ىأر نمرسس روديف ىتلا رادلا هل. عاتباف هل كلذ
 دا راو نينفملا نيب ىهاطنب هللا دبع 00 ءالعلا ينأ نب داق تحدت لاف ضارق مهار ١. نب دمحم

 نبورمعو ةيولعو قراخم رص نسحأو مهن مم مدقش ن 1 اقرس مهأرد ةردب عزرخاو مهحتكي ل

 ' هليس هذه تناكف كرا ن دمحم يشوش مصل م ةيواع ينخت ريشا نب ثرحلا نب دو هدا

 ينغث قراخم ادي ورءعو قراخم ىلا نيعالا :تدتماو

 ماذخ نم اخو عع « وشن نم قرضا يل
 ينع ت> ةيسفشن 1 عم ورمع ةييللال

 لباولا كداح علس فيك © ينحتملاب هما

 هذفنالاو هتطعأ ناف تققحتساو لاو طع ل م يف 0 1 نب مهاربا ناكو
 لازيالوناسحالا ةيافتنسحأو هفىلع تدز هللاو دقو توصلا اذه تذحا يفع يب .>اب ىلام ند

 لات لم ةردنلاب هل سعأو هل لصح دقف قرفلاب هل تدكح نم هللادبع هل لاقف ًادبا كبلع يثوص

 ساما رب ينغلب دق هل لاقف قانا دشار نب ورءع ىتل وحد نأ كلذ دع امدح ( م )ورع

 | قراخعامأ لاق فيكو تلق كلذ نم ةحار يف ناكل ءاش ولو مهنحتي نينفلا هيف هللا دبع عجج يذلا
 مهسحأف ترا ندم امأو كلذ هل 3 قفتي اماقو نسحي 0 قنا اذإ ءانغ موقلا نسدحأف

 / موقلا عاف هيب ا دردشه كاع 2 هل سياو ءانغاايف هب>وو هفارطاب ةراشإ مهحلمأو الثامن

 ءال*وه عم ةينازلا نبا هلخدأ ن ف ةياواع اها مهاقرأو

 م7 نيتوصلا نذه ةمسل جه

 اتسم مص
 ماذ_> نم يلاخو ىمع ل مهريخ ند زوما لا

 ماعلا ليالا يذل يوضأ هلا وأ ردا ءوضك دوخ

 « 2 ماخرلاك ىتت رحم * ىلع اهاحاشو يرشغ
 قحسا نع ريصنبلا يرحم يف قاطم لمر عماج نبال ءانغلاو

 ل
 يناكماف تيم :كشال انا. © "ناش ني نه لقلت

 قاساب قلعم ريس ء *ىثيوسامم قمم يحورذا
 طاخيرمشلا اذهو مهارباو ىماشولاو ورع نعيطسولاب لمر مهاربال ءانغلاو ةيهاتملا ىنال رعشلا
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 نب ديزبنا متاح اصاخو | 1 ناكو ىامشلا ةركئاز نا نعم نإ اوو هللا دع هيهات لآ وع هنأ

 5 ْ هاحوف طوس ُدناَم هب رف اهم باشا 3 ها ءأا 2 ناكو يف دعس اط لاش مل ةالوأ بضغ نع“

 1 ' مه هئلع ناكام ىلا داعذ ةهات ل أ لوم 20 بلا ىلع نب لدن م حلضألا © هنوحا او

 3 1 ينثدح لاق رامع نهللا دنع نب دحأىربخأو هبا نعقحسا نب دامح ىنثدح لاق عكو ىنريخاف ٠

 ا هللا دنع هب بطاخي # ناسش يب ند ني # ةيهاتعلا ىنأ لوق الاق هنأ ع ىلاو هانا 3

 0 , دمحم ىثدح لاق رامح ن يا وهللا دع اخ وأ ازا 0 ىنباديزيو |

 |١ نأ ن 0 ْنَع يوقلا دع ديوس وبأ دعس د اه يندد لاق ى 0-0 قد داح نبا

 , ةنامدولامحو نسحعاط ةحان ةريخا لها نم ة عا يوي هتنادح يف ةهاتعلا ونا ناك لاق ةيهاتعلا

 1 ' ناكو يدعس [ه لاقي مل 0 تناكولضفلا وبا ةدئاز نب نءم نب هللا دنع اضيا اهأومب نمت ناكو ا

 رغم ه.هاتعلا وبا آنا

 قدحسلا نم 8 كينلا ناف نقفا * قرشلاو برغلايف قحسلا تاوذابالا

 ىهعشا مدالاب ز لا ناف . نقفا 0

 اهلثع قورخلا نمقرت 0 ارا #
 قاحلا 6 زي زيخلا غ 0 دأو

 قدلا ىلا مو. تاذ هنم جيتحا 0 هدوعبالا سار_ملا حاصي لهو 32 0 ل ا

 ًاضيا هيف لاقو لاق
 باسنالا ةديعلا ءاوهل # يدعسلصويوطذاس اقالتاق -

 بازرملاىلا يدنلا رادخر ف طفلا ء رش يذلا لثمتنأ

 . لاقف ام ةيهاتملا ايأ برضف ىدعسل نءم نب هللا دنع 5 هريذ يف دم نب دهم لاق

 هدْئاز نب نعم تنب * اهفعب ينئدلحع
 #*«*  هدلح تنا نبا ع« افك 1 #

 هداشع]و ريغ ةبنام # تغلاب وينتدل> د

 «  هدلاو تاما # ىدل>إ يدل>إ ىدلحإ

 2- رهاتعلا ابأ ترمضف نعم نب هللا دنع.لاتحا لاق: ىيدملا بوبا وبا يف د لاق عكو ( قريخا )

 | ١ 1 لاقف دب نه نع انافشأ حريم ع ارض

 1 ْ # مدلاو ه1 ىذا ىدل>إ يدل>إ

 ش أ ةهاشلا انآ نءعمنب هللادبع ددهع لاق ىده٠ ينادح لاق ىنالغلا ات لاك يي نب دمحم ( قرا (

 ًّ هلوق ةيهاتعلا وأ لاق ىدعس هنالولا ضرع نأ هاهو هفوذخو

 : الح دق دولا. يف :ىذلاود نعم نبل لف الأ

 1 لعن اه تنلاناف < الاقام ثمل دنقل
 ظ 0 الج الو عار اطعم ددبألا نم ناك لو
 1 3 الا>لخ كف. س هب 0 تداح تنكا ام صف

- 



 3 ا تا أ ا ب حا 0 0 م بد هكر تالا
 0 ا 9 0 - دج جد هكا

 2 لا د مف 0 وس 3 ١ حن 1
 5 ا ا 5 - 1 27ج

 ةالاتق كنت م وع يس نس يعل 8 تفل عنصل ا

 الا ال هينخضخ د # 0 ىلإ تفر ولو

 الط دو بع داك« لواعلاو لوطلا زيصق

 الاطب 6-5 دقو * الاط 1 كح هول يو

 :دنع انك .لاق ننفىفأ نبدأ ىنثدحلاق يزارلاىلع ننس :"دح لاق ىو نيدقع ( لر

 يذاقلا ريمع نب كالملا دبعيف لفوننب 5 05 كلف ىنارعالانبأ

 كو حام ىَدُش 3 مهن ع ةحاط و تاذ 4 كَ اذإ

 ابكر افهلوقر "ذا لالا 0 ضرع ل ةلخدلا نإو هللاو ينك رللاق ريم نب ناماس نب كلملا دع ناو

 ة.هاتعلا 2 هل لوشإ ةدْئار نا نءم نومللا دعاذه هل تاةفلاق

 لك و اك ةياج 5 ام مف
 - ل -. ا

 د "ع اذإ * تحد عزصل امو

 ىلا اف يفةيهاتملا يف نأ رعش ظفحمإ تاقالا ناسنإ ين>ماق لق فشلا تك ام هللادي معلاقف لاق
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 (لاقو) نابيش يف 1 مااا ناكر 0 هللادتما هللا ودحعأ يبا _عالانبا لاقفهببدبب ْ
 نءم نبهللأ دبع وحي . ةداّملاوبألاقو هر > ف يسو»منب دمت

 د |نممش يف * ىل>ر يحاصإب اركتال

 لقعلا ةلق نه هب يرا #* اع نعم نباص خ نمناحس

 لها 0 نم ىلع * هسفن الحو نءم نبا لاق

 لبنلاو خذابلا فرشلا يف * لئاو نم يلا ةاتفانا

 ىلثم ةدحاو ةيراج يحألا لها نابيش ىبب يفام

 ل42 ىلع مويلا ىنادت

 لححلابط 8 قصاب

2# 

 3 ةلالد ترصبأ يف لاي

 #ُ را ىلع مويلا اتفولاو

 ىلجرذخو ىنك عد لامتذ *#* هتحئاصت اموب هينا

 ل ينكت ةيراح # يءر نما ل ضلال 55

 لحكلا نم نيعلا ةفاخم *« ةطقن اهدخ يف تطقثدق
 قمشف راورلا نع نخ#

 للعلا قلع نذإالو لف

 نيكو لاول تتاوزم
 لتقلا فو ردلا يف دات .*
 لّدبلا يهتم يزدعل اذه «
 ني

 اباديع لاق اهون ل
 ا_هدنع ةيلاخ انسالوم

 نايضألا نأ سل اوف

 ةرما تناو: سانا ا
 يدنلا لهأ عنعام لذبت
 لجملا ا دوج اذنلك نم ناسي نأ الل راك

 هانإ هن رعد يف لاقو
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 (هق)

 ىو اهواهنك تجوأ © نم تن اهنكب تير
 ىنتكرتامطودلاب يننيرض * ذإامفكىذأالول ىرمعلو

 د#م نب ىلع ىنثدح لاق ىي نب دمج قرنا قتاود ..نب اة افيس لاقرا< نا ( ننيخعا (

 3 هاحأ نعم نب ديزي ةوج كالذ نه بضغ نءم نإ هللا دعب ةيهاتملا ل ءامغ لصتا امل لاق

 ١ لاف ةيهاتملا

 رديريام لعق هللا كاذك # ديزي همدهيو نعم ىب

 دوسحلاهب ري دقاذهو #* امغ داسحال ناك نمش

 ديزيالو لاو :ا| يف صقنيو *# ليو عنم يف ديزي ديزي

 يلا اوضق نعم ىنب ةيهات ءااوبأ امم لاق يأ يف :”دح لاق دم نب ةل.> نع ىحي نب دي م6

 : 1 6 در“ ىب ند اهو ةفوكلا نأ ا ند اناكو نيوقفلا نيني زيعلا لعيئيا نامحو 0

 و اام اذه مكلىلوم يأدقواندم قرفال تدب لهو دا نع امهل اولاقف ةزمعن م مدقت نه نطل

 ' |١ نيوتراحلس اف امملع اللا هنكع نك ملوةيهاتملا انا ارضحاف هاعدرت نأ بجول ءالولا ريغب نم

 ا” نككلل نم ااوءوبب هانت ناامعو ةنلا صولخ هنغ ا"دضو نعم :ىبآ ديزيو هللا قع
 ورا همالو هنم طرف امف ةيهاتملاابا نولذعي سانلا ىللججو ءافصااو ةدوملا يلا لاخلا تءحرف
 لاف مهل هحاص ىلع

 الل دل قورعا # ىلايور ىلا ام
 ىلامحاو نءم نبال * ىرافتغا يف ينولذع

 لاح نك ىف هدير 8 كا تنك هناا
 ىلاصق نءحيقلف «# هنم ناكدق 0

 لاو اوس تاريح » ىديع نط اق

 مو ىلا هلو © ىف فيش قي هلام

 ىلاقتباو يمتوحر ن#_.> نم بحسم نإ لق
 لس لا نيكو طرا + اريك اذ اناز_ دق
 لاصو- دعب ىلكو # دص دعب لصو بر

 ينال ًاقدص نعم نب ةدئاز سايعلا وأ ناك لاق يسوم نب دم انثدح لاق ىح نإ د (ينرخا)

 لاقف هانرف تاق هيلع هوخأ ن عل ملو هب ةهاّملا |

 ينز> هيلع لواعي 5 قزح #* نعم نب او تولع يدي

 يندخو يخأ ناك سابملا وبأ * يفصملا ةدئاز نايتفلا يت
 نباو ىر تح نافك الا ه. * تراوت يي يأو يم وق 1:

 ينم لف بيم ىك كتوعد * نعم نإ ةدباز يقي الآ
 نكد كعل 0 ني تدصأ * يضوك نأ ع مايالا ل
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 0 0 لا ا سا ولا موو دع 4 ها ( يش ا ا 7 - : 0 :

 اهرارعو اهمادثح يدنلا جع نإ يزلا ةيبط نزالاب ةضور ف

 اخران ىطرلا كفيلا :عسقوا هقو-# ءاتهوم ورع نا دانا وم بغا
 اهراع كحعي اموب دما ناو د ةرؤ كينعل 0 تيفخ ناف

 ظ اهرا#فاصنونكملا بسلا يفو *# ةوقش رت مل ضيبلا تارفخلا نم

 نع يلعسولا ير ىف ةبايسلاب لوالا ل قثلا نم هنو يناثلاو لوالا ىف دل ءانغلاو ريثكلا رعشلا |

 ْ ور“ نع رصنبلاب لو ليش ثلاثااوعبارلا يف ضي رغالو يرسم نبال هنأ ةناب نب ور 3 دو قدس

 نأ نو ور# رك ذو يطع ا 2 نآل المر يناثلاو لوألا قف نا يعاشطا ر 5 دو شد حو"

 هبسحأو ضار رغال ها لاقيو كيعأ هنأ لاش لش فيقخ تاسبالا يفو رم :.لا ا نبل المر هيف

 نر راع ا افوةوما ذك ا نا ا اند كاف زيزملا دنع كت 0 ) ير ( صار هال ,

 ْ اهمدق ة ةمدق 2 مجلم نبا ةيحاص ماطق نع ا عيشتلا ىف ايلاغ ناك 'نوخرلا ديع نب نستكنل|

 اان ىلع كفو اهانأو ينأف ااوج 7 نافاهزرئال هل ليقف اهتئوبل اهيلع لوؤذدلا دار ف ةفوكلا

 لدحرلا ل خد يح نيخاط مع تامل .ت تأاأقؤ رعاعلا نةرلادع نب يثق لاق أذه نم تااّقف هعرف ْ

 1 .تلاق ماطق تنأ اهل لاقف تلو دقو اهآرق هيدي نيب ند. تكحو ,لخدق هل هل تنذأو تبلا نطو :

 لق كيف نشا لاق مجام ب 3 كم ع 7 ءاد تااق مالسلا هي 4. اع كلاط ِ 2 ىع ةحاص لاق

 0-0 كح 0 ف : أ نا بحا ع انااا 0 بلاط ىأ كالا

 لاَ ها هارب " نأن 0 ريخ ىح 1 عملا لوالا

 ل * ةلانما| ند ىاعدوتسا ا ياو

 ةارسماب الا فرعتال ترصف كب رصق يذلا هلل دنا تلاق من لاق ةزع ريثك كوباهلل تنا تلاقف

 اهراع كمي مل اموب دن ناو * ةرق كنيعل تناك تيف> ناف

 اهرارعو اهمتاحتح يدنا جي نإ ميرعلا ةيبط نزالاب ةضور ف

 اهرانندللا لدتا اب تدق وأدق و * انهومةنع ناد 5 نم تيا

 ”ي سعأ كدنس نم 2 نبيا اًهصو:فعضا و كلم ذاقع صقا لق اىعاش ترام هللاب تلاقف 1

 لوي ثيح سدقلا

 2 ١ قازو انطااهب تابعو «« ةيراط تلو ا نار 1

 باللالا ووذ هق رع قأاو * هلمس لال قا كوش وهو جرن

 9 0 2 4 وص



 2 ؛ ( هلم)ذ

 ليوطلا ليللا يدم ىف * لياخ امرشاف كاه

 لِ دع نم تيس #* مركح لظ يف ةوهق

 ليمحزلا : مد لتمر اوم ملا نابل ف

 كلتا وأ ةقكاا نم 6 امف كادي نم لق

 ليفلسلا < قيحر. نم # يرد ازا ,عد ا

 لولطلا تعفن ددغ يف * ىتدتو مويلا شطعت

 000 ىلدوملا م .هأ ربالءانغلاو زيزعلا دنع نب رمعنب لا دعت مجال لأ

 اف مشاطو ياشطا نع يطس 3 لمر تيفَح لوالاو سداسلاو نيالا ىدهملا نإ مهار الو

 محرلا ديمأ ليقو رصننلاب لش ا

 م هاو 00 كيع َن كك 0

 دنع .نب 5 نب ضاعلل نات مكحلا نب ناورم نب زيزعلا دبع نب. رمع نب زيزعلا دنع نب مدا

 هن هيا لج ىو بن

 ّ وهو سا ىملا نب ناومم نا زييزءلا ك.ع ن نايفس تب مصاع م ا هماو ا ديع نا سوس

 ْ اهلخ هيمالوا يق مدا ٌناكو مهم دلو ند لق ا ةيمأ ئ نه جاجسلا واب ءااوبادم اع ند هنمدحأ

 'ىلعنب نيسحلا (ينريخاو) ةدوهب هش رط ىلع تامو ردهعام كعمل تل مث ب تارا ف اك عا :>ام

 نعو تايبآلا هذه دشنا يدهملا نأ ةمع نع راكب نب: رسزلا نع يتثمدلا دنس نب دا نع

 هنريضح |هف ب د جس وت 21 باخ و يسال سك

 4 ليسا قير نعد نإ يرخا جراوا معد 2

 2| تقدنزت كليو هل لاقف هب امدف زيزءاا دع نب رم نب زبزع ءلا دنع نب مدأ 0 0 2 لك ف

 بيمو هذ رظل هم 0 هن . يدها ناكو لاق هل. 6 تم هاما لاح 0 يبن ىلع 3

 2 ظ 000 0 1 ىلع طوس 2 0 0 ا ناكو 0 ّق 0 رو رجا تر

 كلوق نيأف لاق قدئزت اي 6 رق تار'قمو نتغ ةفر ط هللا ت 2 كا لاو لاق

 م دهان 3 *# انيصغ قداو ينةسأ

 5 ايرروتلا كب يو ظل ةج اهعلسا
 ظ 0 كاذتن ؟ نيل لاقف لاق رصنلاب جز» رضا ان لبق هن ىتان ةنان نب ورهعل نيديلا نيذه ف

 كاوو نأ 0 هلئاق ىلع كهعشناا م وه ف

 ندم 2 ن بنا. د افرض ءامهص هوه

 لقملا تامل يو #* فاص دعا ا مول



 ١ذه(

 ُط 0 * م ا أ !١ ىف

 حفن ابحر

 لكا ند
 لايام -

 ريغ * ىبارقولا

 ليبحزلا
 له ا ن< املك

 ةيسلاب اسرع
 لستتلاك ةهتكحرت

00 
 لدفتلا اف

 كلكلد عا وطم

 اخف

 #«  انالث اهم

 م

 رعد دام

 ذي دش

 احا نا لق
 ليدداس || قيحر ند * ىرخذا جرا واهبعدتن ا

 لولط ١ عا دغ 2 »*# ىتداو مويلا قت *امدأ

 ترفك ام هللاو نوحلا ليس ىلع ت تلقا لو ودنا تع

 لس وا هقف

 !نشرف نابت نم و5 تنك لاق ْ

 كلوش يذلا وهو تعض مو لاق هل قرو هليدس ىلخ هف تكككش الو طو
 7 ١

 تيرس مك

 ةختا

 اهتقيس |

 اك

 ينأغو

 ا انمالا 0 ّ ش

 يكس نبدحا ََك باساب رصنبلا 00 فرفخ هف

 *» عرج ناكها ينعارو لوقأ

 5 تاطبر٠ لاغلا 2

 #2 قرا اساس ينأ ىلع زم

 * ي رع 0 ىكعتب رش

 * ام اذا ير عر

 لوق. يذلا وهو لاق

 د دكار لا كح

 * عابطلا بح وه ىذلا 50

 © نحوه ىلا اياد
 * كيلع اذهب 0 تسلو

 ةعرس د هيواعمأب ىف

 ةرد »* هما

 هناك وأ

 هيايزاا د لق #

 طلا

 ةماز نيا كاذف اب

 لوقي يذلا مدآو لاق يداولا مكح ىلاو
 نافسو 1 سأرب

 هيف 68

 ناَشَح 1 دعل نم ةب

 ناككملا اذه 3 كنوع

 نارفعزاك هول ابارش

 ناح روملا مول جاتلا هالعع

 كاذل لع كانأ راو

 كاس ن 6ع 3 تصد ”يشف

 كا را يد كاذ ا اال

 كامو اذهو اذ ىف نملا كل

 لاق ناملس نب 1 نب حيلف نع 0 5 ١ كيوس لاق راكب 3 رعبا ر 3| 1 لاق ءاللعلا ينأ 3 يم رذحا ) وا

 اهانعؤ 0 ائمتيلط ىن 0 تلاقفزيز ملا دمعنب مدآ ىلع تفقوف ام 177 ىف ةصلاخ عم اموب انرر

 اردعاط ءوف لاقده نبع نع تدنقف اس كلن اف ناويَدلا ىف ىو ابتوناو ةديلا يلا] كا



 كطرخ اولح ناك ناو 0-1 د 1 0 كند حفاو ع ولو 00 ها ١

 ىذلاوه بوقس لاق نودنفشت نا الو فسول ب دجال يفا لاق لذ د اءاف مل نذأو عفرف هارب ْن

 ظ

 11 هدصسخ د د ةسسصسماالا اوت للامم

 00 هنأ بسحألم 3 كش تلخأ هل تلق 0 تضمه قدح رع كلنبح هلا بحأم او كفن تاخأ 4 تلق مث تضم تح بكولا نع تقف ب رشا 3 تا هب ردت عا

 ثذاتساف بابو كلذ دعل ملقأ مث 2 كيمو كلي عَ هللا كرابال تو تدرأ يذلا وه اكردم اك ناَو

 ا ةمحاو بان دق اذه ناف تانيا اوعفرا بوقعا لاق هدنع 5 عيبرلا 5 و ىلع اموي

 تاقلهف لاق كاذ ىلع لقتل هنا هّللاو ىأ لاق: بارمثاا كاكرتل كابلع لقشر نأ اننظ انن كلو 0

 تلقالاف هتك رب كلم ع كالذ يف

 »*  رداق كاذب اموب هب زحل # رباص مويلا اهبرش نع يأ لهاا

 رهاطم وللا يذأ نم 0 د عراد نحل ل 5 0 كس

 نم لحجر ىدوملا عع ناك لاق قحسا نع نافه دا ن”دح لاق مييطا نب اص نب ىلع (ينربخأ»

 هتيلل تعقوف بكريل اموي سهذف ةميظع ةيط هل تناكو راتخملا نب 0 هلا كانا ناموا نهأ

 هلوق زيزءلا دنع نب 0 لاَقث - بهذؤف باك رلا ىف همدق ع

 راتخم نب ناملس # مكملاف ا

 * راثشنع ازجب هت قع ل نم لوط ان

 رانا قيرحتلا 0 3 قاحلاوأ في لأنو

 راطيب ةبار نم رق مشأ اهب راص دقف
 رخو ناكو يا نب أ لاق تامالا ترا كحك ىدولا خس 100 اهدنا مك لاقف

 - اقف زيزعلا دبع نب مد تغلق سانلا 1 ندلملا أدم تكا نأ نيئمؤملا ريمال يغذي ةيحالا

 مسا نب .ديسالا © كااطو تق ةدخع

 ديرولا :لج :تعطق © ماع نمذع ادكج
 دسيعلو بيرق نم *#. اهم رظانلا تحمي

 ديرولا ليح تءطق #* الياق تداز نا يه

 ينب يف هلت رع ال ىلع نب هللا دبعا لاق يذلا وهو هبرشو هيو مدآ يري يدل ناكو لاقو

 ناكو ت11 د لاق كف هبهذ.تملع دقو مهب اك ع نايا: قل نا طرق يب 2-1

 لي بهذمو ةبوب ىلع تامو افوصتم سفنلا 5
 وه وص

 بحل مث كتوعد ب .تجعلل حاضاي الأ
 برطلاوءاب ,صلاوت * اذالاو تانيقلا ىلا

 1 ل ل ع ةفارح هب تلح ىلا نيمو
 | كيرا تئاسل ءانتلاوماللسلا هب هيلع بلاط ينأ نب لع نب نحل هلوش ةيواعم نب ديزمل ر مخل



 ةيلعأ نب ربع :انئدح لاق يييهوجلا زيزعلا دبع نب دمحأ ( ينريخأ ١ شيخ نك يطسوللا ل
 ىلب لاق ناسارخ كيلوأ الا ةليل هل لاقف همدانف ديزب ىلع دايز نب مس مدق لاق ينئادملا ينثدح لاق

 لاَقف هن اليف 8 دقعف ناتسحسو

 دايزنبا اهلثم قساودع مث 6 »* يماظع ي ورؤ ةبرش و

 يد داهحو قدير ىلعو »* يف ةءامالاو رمسلا عضوم

 نيسحلاو ساسعلا نب هللا دعه اع نذاتساف.بارش نلعب ةنيدملاب ساج هبا ةفالخيف جح انو (:لاق )

 1 هج هفلع كبارش حععيردجو نإ سا.ع نبا نإ هل لشو 3 هبارمشت سعف ىلع نبا

 ا 1 امو هم .طأام ادع تل بط رددلل لاَقف بطلا عم تاع كلا ةحئار دحو لحد املف نيسجلا

 مأشلاب انا عنصل بي دظ اذ تق هللا دع ا لاقف ةيواعم ناان اذه اه برطلا ةعنص يف ائمدَقَدي د

 كنا رش كلع نيسحلا لاقف مالعغاي هللا دع انأ قدا لاَقف 0 حدقب اعد مْ هبرمشف حا حدقب اعد مل 7

 دال نه كءاع نيعأل ءر 1 1

 برطلاوءاءهصلاوت #2 اذالاو تانيقلا 1

 بن مل م كداؤف .* تلت يتلا نيفو

 ةيواعم نبااي كداؤف لب لاقو مالسلا هيلع نيسْحا بثوف

 تس وص

 مامح ننف يف فارشالا خم * جاف موباليذه ىدان نأأ

 ماظنلا هملس او اطبخ يغو »# كالسردك عمد كل "اك تالظ

 مامر قاذ اطاصو لديحو د 0 أ 0 نم كناك

 مالسلا رطماي كيلع سيلو * اهبلع رطماي هللا مالس
 مارح ارطم اهح.اكن ناف * 'يث لح احاكنلا نكيناف

 اوماصواولصنإو مهبولذ 1# ا هلالا رفع الو

 ماسملاكقرفم ضعالاو # ءفكب اهط تسلف اهقلطف

 ( ينربخأ ) رصنبلا ىرحم يف ةبابسلاب لوأ ليقث يتاث لوالا تايبالا ةعبرالا يف يلصوملا مهاربالو
 وا ينئدح لاق يراهبالا دال نب مهوب ١ نب 28 ناد ينادح لاق ريب زلا انسدح لاق يم رألا

 هل 0000 هّنإ مث ند .٠ لحر ىلا 2 ه رم ءلا صوحالا م لاق ىراضأالا كلكامش تت هللا ديع

 كلذ ىلعدل دوش نع هءاخ كوتا نك مح نبا كنأ 500 ادحاو ًادهاش يل تاه لاقف هبسن

 دنع 8 تناكتف ةنيدملا ىلا م جر اهاهأ ند نا نمد اهمعال نأ هيلع تاطرشو اهانإ ه>وزف



00 

 مههر 0 7 مق ت تحذف لعفف يق و ا ىف لدغ د امد مهر را ند )3 رك رق مك يفب نه لدحر

 أءاف ا 0 أ ه4 صوحالا ه هو تااقف هليإ ف اهحوز ناكو سا :| دا ل 3-7

 ا
 1 0 رطم ىلا ناكو تك سأ هعالذ 3 حار 5 هةمنغ تحارو هاعرو هلبإ عم حار اوسمأ

زا هل ن تاقق مهد ًاحيبق ناكو هنيع هت.حتقاو ردوا ضوحالا
 : لاَ م و كلا 3 هتجو

 ١ ةعد 5 هتحوز تأ ىلا 10

 مالا || رطماك. اع سلو * اماع نا هللا مالل_س

 مهب زجح قئق- ثافتي نهال داكو هوْدو راعم 4 لا با "وف 4عرص رطم كا راك و تاسإالا كو

 ضوخالا تس 3 د ان ثدي يذلا لمس 3ك هللأ ديع كر أَ نب لع لاق ريب 3 لاق

 ةأرعا نأ هيب نع دامح كا لاق ىحي نب نيسملا ( انريخأو.) ر 6 هحوز 5 ةيمشلا اههأو

 هلوق وهو ةديصقلا قا و نب هانم دعو نع دعس يب ىدحإ اه>وز“ يف '" صوحالا 1 _-2 77777 0

 مامر قا>اطاصو ليحو * ورم ا 0 ْ

 ماظعلاو لصافملااطتوع * هناع 2 ةياذك عيرص

 ما.غلا اب لحم اراد ىتد # 00 مأ كدالن ند يفآو

 هي اديك لك

 مامطا كاللا افك ناكل * اك ال اح دي مل ولذ

 0 3 3 اذ ساق هسا و 50 3 ىلع تأرق رق دامح لاق لاق نيس ) قدا ١

 هبوهروظ د ديد قاخ ءادر هللغو ناماسنب نايأهل لاش راو> بحاضاتل راح قاف ا

 قاياردعا + هك ملا لع

 اا را ام اراك د دولي يفد م - ند لاق يدب ملف تاك دناع أ او رفح الع مف راثآ ا
 ناسا ىلا وماؤ هفرضت اذاهاف يحاور يشع ل>رأ

 مالسلار طم ايكيلع سياو * اهلع رطعاي هللا مالا_س

 ش عج رك هلَسَر كامل رشاد رما يف هلوق ند ريا ذاع 3 روق ام لكلا رم لاو مثأ موقلل تاقف

 ١ أ بوقيين عيج ىلا 1 رد حلا كرا اندح لاق يعرحلا ( ينربخأ ) مزح نا هل

 || ردعم احأ ىلإ ماع ىفأ نب ةلظنحنب ةللادبع تنب مزحنب ورمع نب دممنب ركب وبأ بطخ لاق |
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 نيرعمم اهدشنأ فوع نب ور ينب نهيتفل لاقو انا صوخحالا لاَمف اهانا هد وزف 0 ناآ

 لَك باع يف وهو هءاش ممأ يف يتغلا لاق ةحلا هذه كلو هساحم يف هللا دبع

 دشرلاو ىنلا صان ديتستو * اهحك:نيح ديز نبااي رمعماب ظ
 ّْ ىفلا لاقف ماع لجرلا كلذ ناك لاقف

 8-0 ه تساشلاَلي وضاع هلظفحت ايفيض تركذب امأ ظ

 لافت تدك د الو تامقءام لاف

 دبكلا عئاح اهنف تل 0 مأ كل :نيجامر :-لوع اك

 يتفلا لاقف مز لهجأ م ردعم لاق



 دس نك ءاوعلا يب ديو اروع * ىلع تاططلا) يب رس جا 1
 يتفلا لاقف كلذ ناك دق رمعم لاقف

 دد+لا يف ربحال تسدح ةمولظم * ةفرقم ريغ ل_خ ةلياس اهه ْ

 قفلا لاَقف 5 هللا امن :اعأ 0 لاق:

 دلت مل هو هتقراف اذإ ىوس * اهحك 0 نم انلان ام لكف ّ

 حاقالا يبأ تذب ةليمح ناف ب .اطخاىب روك هلوق امأ ريب زلا لاق ةيغرلا كلذ يف ل> و نع هللا ىلإ 0

 ن.نا.ءنلا تنب ةسمم ناف ماوعلا يتب رهص 3 ر* نب مداع هل تداوف باطلا نب رم دنع -

 0 ا هل تدلوف ربزلا نب ةللأ: دن هع نب ةزمع نب ىحب دس ع تناك ةبقع ا هللأ دع

 مأ تهر " ريدهلا لاق لاق سعصم ىنيثدح لاق ريب زلا انثدح لاق ءالعلا يبأ نب ضرما ) ينربخأ (

 كلذ دعب ةيراح اهنغ 9 رحدلا يف اهقاي الوسر اهل راف ميدقلا ءانغلاا نه 0ك هج

 مالاسلارطماي كياع 0 « الع رام اي هللأ مالس

 ىلع رفعح مآل يذلاو لاق ةصاخ رحبلا يف هيقليل كادت ىلا ادرفم الوسر هب 590 اذه تلاقف

 هلوق اهنث 0 0 هتيراحم ملا تاوصالا هذه ن٠ نيمالا دم اهبا ىلع ريطتلا اذه

 مدل جرص كتمالم رح يك داو ده انتم نك انكي 1
 1 هيزارص يرسكبامويتردغاك * هناكم اونوكي ى هولتق مه هلوقاهمؤا

 وق
 2 لو اقاف د دلاخ لك يا ا

 هلوق اممو :

 ضء.؛نم نوهارششلاض .؛كينان> * ائنضعب قيتساف تيئفا رذنم انا

 ١ ٠9 وص

 اعدصتي نا ليقّق>صهدلا نم * ةيقح ةعذج ينامدتك 2

 طاش ءائغلاو اكل يري ةريو ل متل رعشلا )

 م7 هلدعمو كلام ريخو هر 2 مهتمرك د جم

 ديز نب كلامن, ةلظنح نب عوبر, نب ةباعث نب ديبع نب دادش نب )١( وره نب ةريون نب ممن. وه

 الحر ةزريون نب كلام ناكو ناكاخ نبا لاقو ورمع لدب ةر نبا يرايثالا نا لاقو )١(

 نم هربغ وأ كل -2 ّق هتباد 0 كلما هفدرب ا ا ناعضوم ةفادرالو كولملا فدرب الدب ايرتملا

 0 قى م لاف 0 هب برمهعل ىذلا وهو هدلعلا سانلا

 1 و



 ا يي لآ

 | يكيو لشهلا 00000 رك ار نرش نب يا ى قط نردأ تب ست مغ ين

 ١ ١ ١ هل لاش هدءاع ناك سرشب: كلذ هل ليق راخلا قَد سرأف هل لاش كالام ناكو 3 اوغملا | أنا كلام هوذا

 ْ هعلاقو ضل يقف ءدحاومو لوش هفو راخا وذ

 : صغاصالا ينب 1 تاوا انيك # يتعيضور اا وذ يالف يلي رج

 ١ ا ءالبخ هيف تناكو اعاشاسراف ف ريش ةريو 0 كلامناك لاق مالاس لإ ك6 0 ةفب ا> وب ) قرا (

 ْ . حاظبلاب اان ديل ولا نبدلاخ هل ةدرلا يف كلام ناكو لوذجلا هل لاق. ناكو ةريك ةمل اذ ناكو مدقتو

 َهْيَنَع دلاخ برضف ما هنأ ر دا 32 مع بأ حاجس تأنن ذب اهلف حاطبلاب امم ناكو 5 يبأ ةفاللذ ف

 هدعب هنأ عاج وزي املس: هلق هنا كالذل ماو هب ةلهاجلا يف اهاوم هنا لاقي ناك دقو هدعب كالام أ عا

 0 يحي نبي رسسلا يلإ بتكلاق ىربطلا ريرح نب د ةربون نب كلاملّتقم ىف بيسلاب ( انثدح )

 ىلع هللا لوسرنأ هي 2 نع ةيطع نب بعقصلانع رع نب فيس نع ىلا مهاربا نب بيعش نع

 تأينامو لاق عون رب يفب ىلع هلماع ةريون نب كلام ناكف مع مع ىنب ىلع هلانع للوعتسا ملسو هب هلع هللأ

 قاتعو ةريو» نب كلام ت تاسار هدرا رادو نافدع نب داوم نا ثول تن حاد

 نمم كنأشف ١ تلاقو هع مع ىفإ ءامحا ىلع اهامحو اهوزخع نع اهاعو 8 اهنا ا

 باذكلا ةءايسم اه>وزت امل ككل وهف كلل ناك ناو عون يف ند دارا 0 ا 5

 0 هنالىراصتالا ةداتو 1 تاطخلا 31 0 مهم ةباحصلا نه ةعامج كلذ ّق 4 اع نءطف 00

 ىوعراف ةماعلا تاللغ 1 تكا 2 11 اع لح 3 هع ةطاصو ةريزإلا ل تقرعصا ١١ زَ . لذدو

 ا الا 0 ةلظاح يق دالأب ي قب و حاطبلاب قدحلف ع يف ريحتو مدنو ةررون نب كلام دكنيح

 تهيس لاقو 0007 0 4 ريوعتم هلاح 00 وم 00 امو ة هرب ول مديل 0

 ةريون نب 0 ماعو 01 نود هل كبري راس انعم دمع و 00 0 2 أس دقو رح

 انيلا ةفيلخلا دهعب اذهام اولاقو هنع تدعو دلاخ ىلع راصنالا “تدور دقو ءسمأ هءاع ددرب دقو

 نإ دلاخ لاق٠ قصت م لاخوي كك نأ موقلا دال 0 ساو ةهارم هلا نمانغرف نك نإ ام ءاادهع دقق

 تاتك هلو ينتاب 0 هادو راخالا وش . ىلاو ريمالاانأو ىد* ا ىلإ دهع دقف اذه مكيلا دهع نأ 5-5

 :4دنم 0 سمأب انلعبا و كلذكو ا ىح هءاعأل ىناناق اهب هلاعأ نا ة هص رو 3 3 * مأالو

 هل دصاق 82-2 ةريوت َ ٌفللام 0 هنا لاو 0 لضفل فل ىرانأ 3 3 43 ائيلا دهع

 ىلع ا 2 نحل ة ةياهم ميسا نيلو و هود“ 4 0 0 3 0 مولا 0 9 | 0

 5 9 ا د جاطبلا ق || ةل - 1 راس مهب اوةْل يت مماعماقأف الويس هيلا اودر>و دلا# قاحللا

 3 000 ع كب وس 0 ا 6ع ىناقففلا ة هروعس قا ةعدج نع 5 ديب نع تيعش نع يّزسلا لاق

 او.أيف مهن رثدق كل ديخوو 0 هم اع دم ٍي حاطبلا ديلولا نس كللح مدق لاق يحايرلا هب هكا

 0 تأ غن“ و هوماسفا تاب 2ْن 8 مالسالا ةباعرإ مهرمأو ايارمسلا ثعبف عامجالا نع مهاهعو
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 ناو ومع اوذكف واق موقلا نذان اف 2 اونذأف ملز اذا ا مهاصوأ مف ناكو هول افا

 مهوملاس ةمالسالاةيعادلا م واح ناف ها وس افق راق لارا ا مث مك ةراغلا الا يد اللف اولعفي '

 رش يف ةريون نبكلاع لرخلا هتءاش ةلك الو ةراغلا الإ ؟ د لق ةكزلب اورقأ مه ناف

 ةداتق وبأ ممفو ميف هب رسلا تفلتحاو رفعحو ديبعو مداع يب نمو عون نب هباعل ينب نم هعم

 موش ال ةدراب ةلل ِق مسبح ا مت اوفلتحا املف اولدو اوماقأو ور لو 0 دهش ن م ناو

 اولاق اذا ةناثك ةغل يف ناكو 1 اوئاد ىدانف ايدانم دلاخ سحأف ادرب دادزت تلعجو ىشاط

 ديرب 5 32 او فلا * ند هوئفدأ , ىه ريغ ةغل يفو هولتقا ىَد د كلذف هوئدأو لحرلا انافاد

 اذا لاَقؤ مم اوغر 0 دقو جرذل هب 4 ءادلا كلا عوف 5 ا 2 نع 2 دف 2و هول 3 لا

 ىد ىدهو دل 0 تالعع اذه هدا ا لاو موق م موقلا ا دك ها 0 هللأ دار ا

 عجرذ هيلا عجل 31 الا نضرب لذ هف تاليقجا ني 2 001 0 ا هيلع بضفف 05 نأ قل

 اهرهط يضفي اهكرتو باهملا تدب مك ما دلاخ جوز ناك دقو ةئدملا مدق تح هعم لزب ظ هيلا

 ق>-و اقهر دلاخ 7-2 رك الر ع لاف هرياعتو ب رحلا يف ءاسناا و 0 رعلا تناكو

 هيه لاَتُف هيعرد نم الو هلامع ٠ ند دشال ول ناكو كلذ . نه هيلع اء رتكاو هدش نا هيلع

 :لعفف هيلع مدقب نأ كلاخح ل[ 6 املا يدوو دلاخ نع كثاناسل عفراف اعف لوا معاي

 اة ل دق كاد ند هيلع برع ب رعلا تناك يذلا جورتلايهفنعو هنم ٍلدو ةَرَدَعق هريذ م

 0 دهشو اولدو أوماقاو أونذ أ ةيرمسأأ نه موق دهش لاق هسأ نع ةوسع نب ماشه نع

 5-1 هيهس يف هيلا بلطنو همد ر ا دب مولم هوذا م دقو اولتقف ؟ يش كاد نم نكي مهنا

 | 3 يا هل لاقذ ًاقهرل هفيس يف نإ 00 هلزعب نأ دلاخ يف ر< هياع او ىلا درةل |

 تيعش نعء يرسلا 2 ع لاق قدس 0 دو ا ( نيرفاككلا ىلع هللا هس 0 مشل

 ركسعلا ل هأ ناو ًارعش ىسانلا رثك أ نم كلام ناك لاق ديوس نب نامع نع ةعذج نب فيس نع
 امو تدعضل ردقلا ناف امكلام الخام هنرمشل 0 راغ | تاكو الا نع ا ف موسؤ رب رودقلا اوقنا

 م ممتمدشلاولاق كلذ هنم غاب | رانلا رح ند ةرمشبلا رءشلاقوو ه ه روش رع ها جضل ا

 هلوق يفعل هصخ 2 تاطخلا نا

 اعورأ تانئعلا الغنم رتغ وف © هئادر تحي لاهخلا نفك دق
 2 ينادح لاقريب زلا ع لاو يدير ) رح مم : ينعأام امأ لاق مهتماي ناك كاذك أ لاو

 قحا ن1 اسدَح لاق دولا نب لي هشدحو باهش ا 0 ةيقعنب ي»و٠ نع حي لف نا

 1 4 ناك ةريوت نب كلامنا باهش ب 02 هينفع ي- 7 نع 7 ءاف نبد#م 6 لاق ييسملا

 هناوشملا رانلا غل _ نأ لبق امفام جضنف ردّقل ةشا لمد ا 2 سم أ ه5 1 هلا 3و ا رمش يللا

 ةحعاط نع 0 نإ 1 0 ةقاو 0 لاق ديم نبدمج ل لاق 10 كَ دلي را

 هداهع نم 0 انآ نا هنع هللا ىضر قيدصلا 6-1 نب نمجرلا دنع نب هللا دبع نبأ

 1 ءاهأ يع 17 1 ةالصلل اناذأ اهف 0 ف مهعسف سانلا#كرود نم اولوتع مشع اذا 0 هشو.ح



(55) ْ 
 1201 92 2 15 2 تا و وس ع وج ا اج عع طحت عع سول 2 ا هج دمع عج حصسسم مج ص مج يسمو

 كالا دهش ند ناكف اوقرحو |ولتةفاف تاراغلا اونشف اند واس ١ اذاو اوس اذام مهولاست

 هنا هللا كلل هاع ناك دقو. ها يفب وذا يعار نإ ث را ةعسأو ىراخنالا ةداتق ونا مالسألاب

 م موقلا 3 نكح الأ < مهوعار موقلا اودع ما مها ثتدح ناكو ادبأ اهتم عل 0 رح فيشتاال ا

 | [اانلص م * |ولعفف 0 اومضف نولوقت اع م ء:ك ناف مكعم حالسلا لاب اف مط انلقف لاق حالسلا

 : هيلع هللا 0 ٠ مكحاص ا 0 ا هنأ هلتق ىف ا دلاخ ناكو اولدو

 قاع هّقنع برضف همدق ماب 7 وأ دلاخلاقف(١) 0 00 ناك دقو ١ مو و

 ادع هللا ودع لاقو هنع هللا يضر رك نادع هيف ماكن باطلا ن مهل غلب اءلف هباححأ

 3 ءابق هيلعو دحتسملا لخديو > الفاق د.اولا نب دلاخ ناكاأو هن عا ىلع 0 3 8 م يرض ىلع

 عرماف ر مع هيلا ماق ددعسملا 3 نا 5 و اما زم دق ةماعلا ا روتدم ديدخلا | ديح هيلعو

 هوو هدوم هد نع

 نت 90087428 تا ع هك

 يحد

 0 را هللاو «أ ما ىلع توز م : 2 انعا | تلتقأ لاقمن ام عع ضار نو مهسلا ظ

 رك ىلإ لغلخد ىت مح هقرتع يار لك لع ركب يلأ ىأر نا.الا ناغي الو ديلولا ني: دلاخ ةملكي

 هنع يصر نيح دلاخ جر كلك هب ردح 0 اعدل ا يونا هردممللا ندنعاو ريا هرخأف |

1 1 
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 يذكر دقركب انانا رم فرعف ةءاسم مأ نب 5 يلا 0 لاذ مارحلا ددع ملا يف سلاعار معو 7: بأ

 ررر> ند لاقو ىدسالا روزالا دنع ةررو» نب كلام لق يذلا ناكو هدب لخدو ةملكإ 5 هع

 ةبشنإب رمح نع دير دعا يور اذكهو روزالا نإ راض ةربوت نإ كلام لتك ىذلا يلاكلازبالاق

 لسو هيلع هللا ل2 "| ىلع ةرو نإ كلام مدق لاق مالاس 6 دلة 3 ةفياخ 1 0 نع

 ملسو هيلع هنلأ 1 ىلا ا الف ل يف! هموق اقص هالوف برعلا نو هلام أ نم مدق نعش

 يعشاحملا سباح نب عرقالا هماكف ةقدصلا لبإ نه هدب ىفام قرفو 0 دعم ملفا براعضا

 كدب ينام ةقرفتب لحمت الف ًالاطو امئاق ىمالا اذط نا هل الاقف يعرادلا دايز نب دبعم نب 0 7

 0 عربقالا كاعلمو ل منك 1 ةدوع كح 5 ع

 اضيأ لاقو ور<# ل رارض تن ةذاعم يو عاقمقلا 3 يعل

 دفلا نم "يحب 9 طظان الو فلان 0 أ 0

 رعشا ب 0 0 فن دار 1 هنا 0 ادلاخ ردع نهو ةسورفا هذه داو ا 5 مو

 نأ تملع امأ دلاخ هلل لاقف ةاكزلا نود ةالضلاب ينبا ينإ كلام لاقف ناكلخ نبا ظفلو (1:)

 . || دلاخ لاق كلذ لوب كبحاص ناك دق كلام لاقف يرذأ نود ةدحاو لبقتال امم ةاكزلاو ةالصلا
 | دلاخ هل لاقف النوط مالكتلاب الواو مث كقنع برضأ نا ت.* دقل هّللاو ًابحاص كل هارئامو

 كنقأل هللاو كالت دعب هذهو لاق كنحاص د سعأ كلذ 3ٌ لاق كالتاف يا



 ذا انثاب مرق هت د دي اة ريح "يحسم يا نو ممل 1-0 ٠ هكطرانبا ا هجن ارا هي لاب

0 0 
 0 ا و

 ا هل لاق يدناخ نأ ىلا: هيحتو ا 0 هللا لح ا لا 5 نا نول كلا

 دارأانأو ا ينممسو مالس نب دمحم لاق هلتقن وأ هلبازت الف كلام كن ,ع تأر نا ناواس

 ١ اهجوزتيتلا كلام هح>وز ىعل م 0 لح 50 هللأ كددع انأإ ّك لاف 0 لاح يفةي٠ رع

 مهتم لوق دلاخ ردع ن- مال 2 لاق 0 أس نك اح 3 5 لأ لاش ناكف هلق ا لاح

 ينندح لاق ىشانرلا انسدح لاق ىديزملا ) ا ) دلاخ ردع ىلع لبلد هيفف دوشتسا م هاخأ ب

 دشنأ مل حيصلار 5 أ ف 003( هربوت سب ! نيك ىلص لاقي راصن الا نع ء ىلحلا مكحلا 2 دم

 ١ روزالا 0 أبت اتق 5 اولا تح 2 تيكا حايرلا اذا ليثقلا مهل

 نب ردغبمل ةمدب كاعد وهول 8 هالك م هللاب هنوعدأ *#

 لاقفةتلتق الو هتوعدام هللاو رك ٠)

 هسا حس -- : نيس 7 اح ا

 1 0 فيقع لاش واح #* هلاد 9 ءاشدعفلا رمضنال

 انيدح لاق يديزرلا و هيلع 0 5 0 ةيس ىلع طرا مْ هنيع تلاس قح كب مث لاق
 يق ىف هاخأ ةرو 0 مم ل لاق ةلذاذ قي دعص نع ىلحللا 7 ندع ينثدح لاق ىتايرلا]

 ٍْ ةلدللا ف لافثلا ول 0 ناك لاف انل ها ةياكداف كح ا 2 دك كراك ليقف ةنيدملا

 1 صا 2 زوروا سرفلا دوش تولفلا ةلمشلا هيلع نءتح رمضملا نمدار للا نك هلهال ىعرب ةدرا. ||

 نا هريغو يفاطلا رد ب تاديح نب ريبزلا نع ريهز 0 دهر لاق يدبر ملا قرا م

 هتفدو هفهئفكو 5 د دلاخ هلق ا١ ةريوت نب كلام ءالشأ لعرم عوبر, ىفب نه الجر لاه 1

 منَ لوقيهيفق أ

 امجوأف فاح م 0 الو # كالام د اموي را

 اعورأ(##)تان ثءلاناطم هريغ د كاك تحك ل 10 دقأ

 أ كوخا ناك نا 00 مهتم يف امو رم هل لاقو ناكل نبا ظماو )١(

 ازور سرقلا بنحو لاقثلا للعا نك ري دارصلاو+نيزالا ةاذ ةلئللا يف ادساو كاف 0

 زيزالاو مبقي وهو حبصل د نات دازاانيب وهو تولفلا ةزوشلا هيلعو ليقثلا حمرلا هدب يفو ا

 مه 0 دع ل تود ام نه ةانمم ءاب امهسو 500 00 ىل والا نييازو ةزوطا حف

 هلم 7 ءأا ءا دل مح 51 لامي |او 4م 0 ا ق فر مع ةلءمهلاد فاال ادعب وا و 2-2 3و أ رااديدشت وةلءمااداصلا

 سرفلا لودعق نزوىعممجلا حتشل رورآاو4لةثن» ىشعي داك الو هريس ىف ءىطبلا لما وهو ءافلاو 1

 كلاه ىورو )0 ةيوارااةدازملاو ا فاتك | ىلع اء. ل قل تولفاا ةلمشلاو دايقلا عم معا

 م اتاوهسفنس تقولا كلذ ىف مال هنأ فصرق فايضالا تقو هلال تايثعل ضخ (0)

 باطلا نبا ينعي ديز يلر ما نأ ىورو ناكل نا دازو تاياضفملا 22 ند ها فايضالاب
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 "1006 ىذا 0 11 دا (يارجا) شح نع طسواب لوالق تانكلا يأ نإ ورمعءانغ
 000000 م لج لا ساسقلا لعدسا نب نحل انثدح لاق يرصبلا دمحم نإ نسحلا اندح
 حبصلا ل نب ره عم تيلص لاق يدح نع ينأ يف :؟ددخ لاق عض وع م م ناكو ىدعلا

 '0001 اذ ند لاقث ةوارع ةدسق اسوقاكسم روعأ ريصق لجرب وه اذا هتالص نم لتقنا املف

 هدشنأف أ يف هلوق هدشنت-اف ةربون نبأ مهتم

 امجوأف نا امم عزج الو #*# كلام نا رهد امو يردعل

 ير تايشعلا ناطيمريغ تف © هبايث تى 1 ل م دكا

 هلوق ىلا غلب َىَح

 اعدضتن نأ لقيت > رهدلا نم #* ةيقح ةعيذج ناندنك اكو

 اعم ةليآ تن مل عاجا لواعا * كلامو يفك انف ةرفت املف

 لاذ كاخأ هن تيب رام لع اع ا ير ا نسحأفا تددولو نيبأتلا هللاو اذه رمع لاقف

 اخ :نييحلا رو اديهش ةماملاب لتق ناكو هتيثرام كوذأ هيلع تامام ىلع تام 1 نا ول ممم

 تدرهام لوقي رمع ناكو لاق مهتم هب يفا نعام لث ؟ىخأ نع دحأ ينازعام ر ع لاقف ديل 2

 كيذأ ىلع 0 مت ليقو لاق ديز حا ُحر مشا ناىلا لحالا ةماملا 0 ءصلا

 يي ع تلهساى 1 لتق املف ةئس نيرسشع ةعمد اهنم ترطق ف ع 0 لاقت

 212 لاق يرببزلا 506 يا اة لاك ةيش نب رم ل عيد زيزعلا دنع نب ا

 لمح ةكم جراخ ىشدحلاب ركب ىنأ نب نة-رلا دنع تام لاق ةكيلم يبأ نبا نع قجال نب هللادبع

 عا 00 تاك رق لع ب هوت اقئاكمد 6 نقدك
 اعدصت نأ لبق يح رهدلا نم * ةيقح ةعذج ىئامدنك كو

 اعم ةلل تدب 1 عامجا لوطل *# امكلاءو يناكانقرطت املذ

 لاق تاون ن مهاربا ) قرح كنرزام كتده_ثولو تم ثيح كتنئدل ا وا هللأو اما

 3 , هل لاقف باطلا نب ر< ىلع لخد ةريون نب مهتم نأ ةدتق نب سم كا 0 نب هللا درع انثدح

 | عرلا لقتعاولافثلا لما بكر رال كلذ عم اهلل و امانيسوملا ريمأإي لاقف كالثم كب اكأ ىف يرأامرمع

 اراجع مهم ىنيدفيلع ءاغاكلام كلذ 0 غلبف ةياهارسا يف باغت ونيف ةةرسسأدقلوت ولفلاةلء ثلا سبلاو بولكلا

 ينثدحلاقزي رملادبعن ا ا قرئ دح مهب <ءافممدحو هج ميبعأ وقلا

 اك فرق تالا ناكر هدو معتم دشن نأ امل اولاق هلهأو هبأ نع لفونلا

 اعدصتينل لبقيتح ىهدلا نم # ةبقح ةعذج ىئامدنك انكو

 اعم هليل تدن مل عامجا لوطل # اكلامو يناك انقرظن املف 2 *

 لاقف اكلام تدنر م اديز ثرك مل هتع هللا يذر رم هل لاقف دحم 0
 كلام نك ندع هللاو هنا



 (هه)

 نانو كلام نما جب اولا ةكللتم نك لعو ءاإ كت لث. كبحي كلام ناك له رم هل لاق
 هغلبف ماتش قونللو 0 نودع تارا: نم 2 ا ل نينم ؤملا نعمل هللاو اكلام غابأ

 ىع ع ضرعا لإ ظن الف ذ مدان يف سولح ا ىهنا ىتح هتاحار ىلع لوقأف ىربذ

 لازنإ هللاوذ مهدشنأو م 00 مهداحو مهيلع 0 داراام تفرعو م لدعف هللا موقلار ظنو

 لاقو ىلإ رظن مث لك ا ميسم يكفل ولا ف مهْؤاَدغ رضحو 500 ملام قد كد

 عار املف مادطلا كولا اا ل ا يك ع 0 نأ مقل هنا

 ءادقلا ىلع مهعم ينوسلجأف يب اح مث ينولحو نال يتح يدقرلع .ءاملا اوبصو اوضه موقلا كلذ
 اا دما ةىلا هودر ا مكب ح بقا هنأ انعم هلك أواث اذه مر نورت امأ مه لاق انكأ املف

 نطب اذ ناكو نطبلا صيمح هتفدو ىف 0 ينيف تا 85 5

 ديوةشم نان ها د ىنثدخ لاق ىف لا رمصن نب دا انتدخ لاك ىلع نب نسحلا 2(

 لعن دع تانك ىاظإا لال يورقلا يم موه نأ نآونح نع نع قر

 0 تي

 دل ةارمأ جوزتف مكنم هش ةفدنرك اكان فرر نإ ' ولف متيناف دق تيب قحا

 لاقو اهةلطف د هظام تناكف اهم هلفح ةلقو رح ىلع هن زح 0 هقالخأ ضرت مل

 ّك راف لعفمأ انا الد اذهأ * اهاعف ضرأ مل نيح دنط لوقأ

 كلام دعب هدقف ائيلع ريسب * 0 يغب ا مرصلا م ا

 هللا د ءانثدح لاق دامح نب يدوم نإ دمع انثدح لاق يوحتلا يذ ديصلا مم نب دمحم( ينربخأ)

 نب مع نع وابل نب هللا د اص نب هيوماس نع ةيواعم نب ني ينثدح لاق دعس نإ

 افقوف ىبأ 02 ذأ ةنيدملاو ةكم نيب ناريس ريبزلاو لا ا لاق يزارلا ورمعيبأ

 ىذقل ائفق وذ تاحمتف كقءسنل اناجعت يبا عأإ كلخعأام الاقف لحمتف هاقيسل العتق فقوق ىضعل |

 تفخ 0 هيلع هللا ِص دم با ا ىسانلا ئدعا نهم هللا الا هلال لاقذ تفقوف

 رم جيل لاقق اب نس اسلا نإ رحلت فيرا تفخ وأ اب لدتسا نا كدحاف لداشلا

 00 طف تاه كوم راد ءاناوساو ةحاط لاف ةريون نب مهتم انأ لاق

 كاخأ ىسنت امأ للا الا هلال تلاقف يبذا اهذخ ىلع هسأر عضاو وه انيبف دلاخ مأ هوجورف ءاكلا |

 لوش اا

ّ 
2 
0 

 إ

 «  دلخ مأيننيحلت كلاع ىفأ * كيلا ن ماا 5

 د>او ا 0 د 0 لكف »

 ا ةعذج وهوكلااشربالا ةعذج عد ينعي هاف#ةيقح ةعذج ىلامدن ؟انكو © هم لوق ينعم امأ

 ظ شفخالا ناماس 0 0 3 1 0 ريا ناكو ما ا سود 0 1 0 ره نا

 : ةاورلا . نم هريغو يفرشلاو-هبأ ن 0 ء يلكلا نبا رك ذو ناحل نب دك نع يكس تيكا رف
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 لاعتلا اذ> نم لواو ةريملاب ةعاضق كله نم لوا ناكو دزالا نم هلصاو شرإلا ةعذج ناأإ

 هلاو>ا يف معقم مْ نم مالغ نع ىل رك ذ دق هلاس م عمشلا هل عنصو كولملا نم داو

 ي ارلاناك ىتاحع مايقلاو 0 ل1 نزف ىف نوكي ملا شوال باو فرظ هل دايا ن

 مثةليوط ةد م كلذك كف دل داراام هب لعن مدق اءاف لمفف هيلا ثعبياف كلما قا 7

 يدعايهلت تلاقمن | همس لصتا ىح هلسأرتلز ماقد ةعد> تح كالملا هن 1 نسافر ِهَنلَع تقرع 1 ٍ

 ماو ر هناف هلا يبطخلاف را هنم تذخأ اذاف افرض كلملا قساو مهل جزءاف موقلا تيقس اذإ |
 تلاسقف اهلا رباب مالنا فرصناو هحوزف اهطخف كلذمالغلا لعفف لعف وه نا هيلع موقلا دهشأو أ

 راثآ ٠ لاق يدعاي راث آلا هذهام ةعذج هل اقف قولألاب احريضم-:ادغ حبصأ املف لمفف كلهأب سرع |
 عرسأ و هزيمأ رج يدع عفرو ضرأالا ىلع 0 لاق شاقر سىع لاق نس ىع يأ لاق سرعلا (ش

 هتحأ ىلا بتك و هلتق هلا ليقو سدح ملف هياط يف ةعذد ْش

 2 1 تينز 0 # 0 شاقر ىننثدح
 كرد لها انؤود 1 # ديل لها تنأف ديعب ما

 هم سدو لح ىلع ت امتشاو هرصقيف امص>و هيلا ةعذج اهلقنف ار ا 2و ل

 هب بحأف هلاخ . هترأ م هلثم ةوسك هتسرلاو هنرطعو هتاح عرعر املف هيرو ارمع هتمسو امالغ ْ

 00 1 0 دقذت 00 8 ان ونت ناماغلاج ر> بو اذإ ىد ةدوموةبح هم هياع تقلاو 1

 داك ىلإ هد ناي لك ناك 4 يف ةراخو ىاج اذه ٌْ

 ةعذج لزب ملف هتراطتس ا نا ن1 لكب هنم لحو هباق ن مان رقو هابحو ةعذج همز لاف

 ل_ءقع امدحال لاقي نالحر 0 6 هنع 0 ربح هل عج ملف هبلط ُِق قاف آلا ْق لكر 1

 ور ما مل لاق هلق اه-مءمو ءام ىلع 0 بالم كلما ناديرب اهو اف اننا كلام 1 ا

 هلا تءاسو 2 فلا تع | ير قا 30 1 مه |مدق اماعط تداطاوأردق تدصنق

 رد رق نشاح ىَح اعا ل دعا طمس نأ تلاقف هدب دم 3 “ لكتحاف ايش هتلواتف هدب دش ناكلا رح

 ظ ىدع كب ور لاف 5 2 اكوأ و يا 50 0 تاوان م ا ه | نارا اعارذ عسا

©» 

 1 سس 9 5 :

 انييلا اهارع. :ساكلا ناكو * ورع ما انع ساكلا تددص

 23( ائحصت ال يذلا كيحاصب »* 0 مأ ةاللا رس امو

 0 وردعأ 0 اذه نا ةاورلا ضع 2 دقو ريكلا هناتك ْق قدحسا نع وذ مف كيعم هان
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 000 مانع كا تابص ةرووهشملا ةياورلاو مو. هاك نت ور قلم نه كاع نا ناذهو )0

 تيلا 3 1 اهفرمد اهم وح وه نم 0 كلا قاسلا نيدو برعلا ناسل لاق ما :



0 

 وير ني صفح 0 لاف ناس را 0 لياخلا انثدح لاق يديزلا ( انريخأو ١ ب ركيدعم |

 يمخالا رصن نب ةعسر يف ب 7-0-0 نب ورمعل رعشلا اذه ّ سابع نبا نع ىدع ن متيطا نع

 7 هدق انك ىلإ | تييدمحلا 0 1-0

 لاَقف ا نهو نالل> رلأ لاَ

 نا د 0 ور# اناف يبس اركشويفاركشن ظ

 الاقو امهعاس كتفئار ُط نك ءادلاو 3 نك“ ارمدقو 6-00 املقو 4 1 ر 0 هاملاف 4 ملا اماقف

 هللا هَ دقذ د ناك 0 وداع اعوه الو هدنع نع ةيده كلملا ىلا يد مل انك ام

 نه اباس هتسلأف همأ ىلا هفرصن هب 0 كلل بان :ىلا اعف اذا: قَح اس رشن ةيلا لو

 00 ا تناكاقوط هقلع يف تادجو ا
 كتمدانمالاف 0 مكلف ا هب امدق نيذالا نيا> رال كاقو الثد اهلسرأف قوطلانعور< بشا

 ءارعشلا اهب تب ريخضو ةريوننب مهتم أمرك ذ ناذالا ةعذم اود اءهف مكل كلذ لاق هو ترشام. ظ

 يلذطا شارذ وبالاق لثملا
 ليقعو كلام ءافص اليلخ ه انابق قرع دق رنا يلد 1 . ظ

 وهو ةياكت مهدشاو اراغم مهدسبأو ايار كولملا لضفا نم ةميَذج ناكو ةريخ ياس ١ لاق

 ركعلا نيعو تيهو ةّهو راثالا نيبام هلزانم تناكو قارعلا طرأ تاهل عمجتت بأ نم 1

 نايا نب ناسا تنام واو رع قوع يف دقق ةريخلاو ةيئاطقطقلاو لا فل رطأو
 هعومجح ضفو ةعدج هلتقف هيفاو هعو# ورم عمت 2 نيلامعلا ةلءاع ن ن* يل ماعلا زيوه نب عذب كلا '

 تدعو ب ردلا كول فورد نا فش سانلا م 3 نم تناكو 00 ماع اوكلمو اواو

 نمءاحرأ تن و ءاملا ةلق تقو يف تارفلا تنكسو تارفلا 'ىطاش ىلع 5 نصح ايسقنل
 ءاملا ترحا مْ |( ينال هادع الاصتم ةيربلا يفرذا انه انو ولا كد الصتم ساكلاو رح آلا ظ

 لع تعجل اكلم مكحتساو ا ا ,عمتجا املف قالا تلتد اودع تفكر ا 4

 ؤرما هناف ةعذ> تونعنإكنا مز>و يأر تاذ كتناكو 0 اط تاقف ام ةران ةعدج زرع ْ ١

 فك قرد غو لاس برلاو كال ةيَش الق 3 رفط نإو كر ا تبدأ ترفظ ناف هدصيام هل

 ككلم ينو هيحوزلت نأ يف تبغر دب كنا هملعأف هلا ىدبا نكلو كياع مأ كلأ نينو ا

 كلذ يف ءابزاا تدّتكف ةرطاخم الب هب ترفظ لعفف رتغا نا هنال كلذل ك. 6 ةللسؤ كلم للا

 طرض ةلقؤ اماطاس نم طعس قرا و9 اهل ةلسص يف تيغر دق ا ما هل لوش ة ةمدج ىلإ

 هيلا كلذ لصو املف 2 9 عجو اهماع لايقالا هلاتتو هرتع اوفا د مل اهنإو !مكلممل

 ورم نب دعس نب ريصق الإ امباحإو اهدصق ّك 2 بوص لكف هبادعأ رواشف هيف ععطو هفحتسا

 ةقداصتناك ناف رضاح ردغو رئاف ىار اذه لاقف و نب ةراك نب لالغ نب سدق نب ةعذج نبا

 لاقامةميذح قفاوب ف ابا يف امرت ودقو اطا> يف عقتف كلش نم انك داق الإ واكل لبق اف



 ١ انس (

 "كمدو فرصنا هقبرط يف ريصق هل لاقف لحرو حضلا يف ال نكلا ىف كبار ؤرما تنا هل لاقو

 2 ريصقل لاق امنيدم فراش اذا ىد ىو الع اهاسرأف سهلا ىذا هق هدد لاَدو كهدحو ُُق ١

 0 هل.قتساو فاخن هنارع مزآاوفادر لوقأ| لاق ءايزا, كلنظ اق لاق ىارلا 53 ةقس لاق ىلا |

 "1 لوي كاقاتسو ريك بطخ ين(١١ريسإ رطخ لاق ىرت فنك ريصقاب لاقف فاطلالاو اادهلاب باسر

 لولا هّنم اف مور داع عرفلا كب 9 تطاحاو ك..زح يف 0 ناو ةقداص ةارملاذ كهامأ كراش ناف

 نأ لبق بنجم تناك هل ًاسرف ينعي قست الو كردنال الاف اصعلا بكرا ريصق هل لاقف هب تطاحأف
 ١ كاملو ةعذج باحأ لو ف ودعل هب 0 رش اه رص لادعف لعشب 2 هدو نيد هو كنب اواوحم

, 

0 
0 

 ا“
57 
0-06 
22 
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 3 كتل يرام مزاحلا لاق موقلا 3 ف ا || هك ٍِش ىلع أريصق يأرف 0 || هعدج يع

 تلايف تغقو مث الع نيثالث تت 20 520 25 3 ىعدصالاو 2 2 ف موقلا ل

 تفثك دق هتلقت-اق ءابزاا ىلع لحد اف هعذح 0 اصعلا ىهس جرب عضوم ا كلذ ىلع ينيف كانه

 : 2 ' عاتم 0 لب لاق ير ناو سم َت اذا ميذجاي ت تلا هيلع 0 تت روض دو 3 اذاف | احرف

 : 3 1 ١ ند كالداف هللأو ا ا ردع ا يزلا و عدلا غلب لاق 6 03 تاذ ريغ 20 أ

 39 : | هلت تاكد همد كب نإ بهذ نم تسط يف تءاعقف هشعاوز تا هيلع هل ا عطنسب 0

 2 ,اعإو هله ةقاحأ ل 24 تب 1 امو [ط لا لخلل هذي ا ل ند نع كال مجاب

 3 كد + همد ل 2 هراش 1 كزدا قداح ريغ قف يش ةمد ند 0 28 ظ لاق نابكلا ض هل 3ك

 ْ برعلاو لاو تامو ماخر ةناوط أ ىلع ةطش همد نم د 2 ف.ض 2 تدسطلا يف

 نيا لاق 0 هءافش 0 ا قى نأ تدع

 مث ناعفف 0 ندحاع راو 1 تلاق مث سانأ ن نم ةميش | مكلو 0 0 ساوم مدع

 ١ لاقن يخوتتلا رحلا دبع نب ورمع ىلا ريضق يضمو امناز> يف هتلم>و ةيرب يف همد تعمحو لاق

 0 تخانب يدعن, ورم ىلا ريصق جرخف كلذب لف - ءلادب كدسالاو ع نبأ مدبب ب باطا هل

 | ينأف هل كلذ لجو كللاخ 0 باطن نأ ىلع كيلا دوت :آا قرم نأ يث كي لح لاف ةئدجح

 ْ كر مهمديلا فرصناف ز روؤ+ 0 |او لاو.الا اندنعوءاسؤرلا و ةداقلا تأ ِط لاق مالعالاو ةداقلا

 5 ريصق هل لاَقف 0 0 0 نب كلامو يد و 1 ات ا هلا اوفاص الاف يخوذتلا وردعلا ىتلاف

 عداح ىلاف كل ذا امأ لاَهف وجا باّقع ند منها يو فد لاه ءايزلا 2 يد ا ظنا
 3 ا

 0  قاطنام كل ريصق عدجف ع 0 ور< هللاَقِف 7 كالخو ينعأف اه ل لاثعو قدا ذل

 ١ 7 ا ضرالا روط ىلع ناك ام رشا 0-5 ال ريصت) نأ لاق 20 ند تلاَقف ءايزلا ىلع لخد

 7 نوكأ نل ىأ تف رمق ينذاو ىننأ يدع َك ور< م 2-5-5 كل شضغا و ىد 2 3

 ١١( بطخا يف ريسإ يطخ هل وق دنع ءاخلا باب يف لاثءالا عمجم بحاصاوةاس دق ةصقلا هذه 5



050 

 الام همعأو اتعاضب يف كفرصنو كنم كلذ لبقت د أ تلاعق كم « هيلع لقنأ دحأ عم

 تار املف هب املا فرصناو امضري هنا نام يدع نس هم ذدسأف ةريطلا لام تدب ينأف ةراحتل

 دقو الإ ةكلم الو كلم نم سمدل هنا اهل لاقف هب تسنأ يت> كزي مو هتدازو تحرف هب ءاجام

 | اتت تذناو ثتلعف دق 5000 تلاَقف م داع ثودوح دنع هيلا تره امه ذخع نأ هل ينبني

 , يل جرخو كلدب ارورس اهل رهظأف ءايإ هترأو ىقأ ريوس تحب قف : ىلا جري اذه يريرس تح

 يف ريعل بقلا ىلع عراد لأ قاورمع بكرذ هلعؤام يدع نب ورمت فىعو لعضشي ناك ام هن راحت

 ١ طئاحيف ىدعدأ اهل لاف ءابزاا ىلع لذ دو لبالا قيسي ريصق مده اهم || اوراص اذا يت > قلاوجلا

 )0 | نم ينل ضرع الف كباوب ىلا يدتنو كلم ىلا ير 0

 ئدم لق ىلا ترظن املف اهرمأ 5 تل هفاخم الو هه نأ 5 مف هتئمأ تناك دكو تف

 املا بوسنم عونصم هنا لبقو تلاق لاما

 ذب دح ءأ نامح الدز>أ ِ 50 امسشم لامحالام

 أدوعق ام> لاحرلا 1 # اديد_> ادرا ران مأ

 | طرضف لجر ةرصاخ تباصاف هعم ةسذاب ماكعالا نم امكع باولا سؤ لاخلا رذأ لخد اماف

 ةمحار تفرصناف فيدلاب ايرض ةئيدملا لهاب اوراثف قلاوكلا يف هب مك هللاو رش باوللا لاقف

 تبرخو ورهع دس ال ىدس تلاقو اهتاخ تصملب ليقو اهاتَقف ام رمغف يدعنب ورع اهاءقتساف

 ردن فاد ءارتعلا لاقو ايتحاو اهيالو اهل ناك « رش لك ورع معو يرارذلا تيبسو ةئيدملا

 ديز نب ىدع لاق اوك اف ههاهعدج يفو ةعذج لع هبروشم يف رس 0|
 انيلوالا بطي ع.سنت ملأ » ىجرملا يرثلا اهبأي الأ
 ان ايكمع: يبن ةعتتجت اه امو ءاوع الا ةقيلا انك
 انيقيلا عمسس ول لوق, ناكو © اريصق ىصعو مه ىمأ عواطف

 هفنأ ريصق عدج رك ذب س.اتملا لاقو ةليوط يهو

 سوو تيس! صولا شاخ ورسم « هلأ نجاه الار
 ا حاضولاو شربالا هلليق امناو ًاسعاش كلا ةعذج ناكو اهركذ لواعا ةريثك راعشا .ينمملا اذهيف

 لو يذلا وهو حاضولاو شر,الا هناكم لو كلدب يحسإ نأ مظعل ناكو هب نك يتلا

 را# يرزي هلوح ش * ارب يذل نا 5

 رفئاغملاو قربت ضيبلاو ه انقلابو تاغباسلاب #

 رواج قا ماع الو ردم تكا ا
 راغو ممم دحن# ل 0 املا ريسغ مسج يدوا

 تالاهش ينوب نمفرت *# يع قد تفوااقر

 تاص ةزوعلا يذل مه د مدمعبأر انا بام يف

 (رشع عيبار  يقاغالا_ 5 ) ٠١



 كا الل ا علا م دس نر اس ورا عسسل

 |وناب مهو 000000703500117 سل يعل 2 0 م فاطأام يرعش تيا

 اذا انا 2 م ةهادنر نيماغ انبأ مث

 حصل مو ديعمل هنأ لاقيو ناعل هنأ لاقي ءانع هنف

 تس ومص

 م.شنا لع قدا ففك نم ع قيعدذد 4# نارزخ هفك ىف

 مسني نكد - الإ ماكي 0 * هّباهم نم يدغيو ءامح يهغل

 لمد بنار ل هع فو 0 نع 0 يان قحسال ءا نغلاو ىليدلا نام ب نيزك رعشلا

 مح رعم نا نك ىلع هلهع

 م7 3 هم

 ' دينع نب ورع هما نآو هيلع باغ بقل نيزحلا ناو هيب لص ةنأوا ةيانكا- نم هلأ: يدقاولا ركاذ

 1 3 آلا رمقلا يار وهو ركب نب رباح نب ثيرح نب ءائمشلا ]يا ينكيو كلام نب بيهو نبا

 او رعلا كع ني دنحا كلذ ( ينريخ>أ ) ةبانك نب ةائم دنع نب 25 لا دلا ن (ىدع نب ركع

 000 لك هاو لوم نيرا نأ رك ذ هاف ةيشانب 0 اماو لاق يدقا ولا نع .ةبش نأ رمع ْنع
 يزاخح ةيومالا ةلودلا ءارهش نه مكسحلا ابا ن يفك<و ءاثعشلا ابا ناب ينككو ناماس

 اإل دلو ريثتلا هيشرب طفاش 0 ثييخ ءابم ناكو هتقبط لوط نم سيل عويطم
 اذ_هو تام يَ 0 2-3 ناك الو حدع معا الو ءافلخلا مدخ نم سدلو سانلا ءاحمو

 دل ا نا نم هللا دنع ناكو ناو نبا كالملا دنع نت 3 ع ىف نيزطا هلوقي رعشلا

 نب هللا ديعتب(١)ةلءر هللا دع ةحوزو دلو. ما 00 0 نسح ناكو ممافرظو

 ثرحلا نب نايرلا نب رطق نب نابرلا نب. نادملا دمَغ نب رحملا دبع نبا اذه هللا دعو هللا دنع

 ١ ةعمرنب هللا ددعنب ةدي ربعي تب دنه هتجوزو ورهعنب ثرحلا نب سكنة ةعسرنب كالام نبأ

 اهدالوا يف نتاف ها لاقي ناك امل ايو يدق نب زيزعلا دبع نب دسأ نب تالعم نب دودالان بأ

 مهارإو ادهم هل تدلوف ةلهر ىلع سايعلا نب هللا د.ءعنب ىلع نب دمحم هفلخف هل دلت مو اهنع تاق

 يرهوجلازيزءلاد.ع نب دمحاو ييكتعلا ليج نب هللا دبع نب رمش كاذب ( ينربخا ) تانيبو ىمومو

 يمرملاو : واعلا هب ينربخاو هريغو ةحاورنبا نع ةيشنب رمح انثدحاولاق يحي نب ىلع نب ىو

 | ديعنأ ىمع ىنثدح لاق رييرزلا ينثدح لاق يلهملا رصن نب بيبح ( ينربخا ) هم نع ريبزلا نع
 ناكاياف ناسللا برذ وهو ةنيدملاب ىعاشلا نيزحلا كيتأيس هوبا هل لاقف جح ِكلملادبع نب هللا
 ظ 1 هفصوةئيدملا هللا دنع مدق الق ا ملغ ءع ناعإ 3 ل هنأ هنفصو هضراو هنع 0

 ذ ىلو اهأف - دق بجاحلا هل لاَقف مانيل ماق َقَح نرزحلا تت /ٍ هدرت نأ كانإ هل لاقو

 لضاللا عجحصم هأ رر>.ف ةطئر رمت يف ةلمر هأوف ) 7 ١

 اهننفس تي م

0300 : . 
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 00ج روف كب < روج 1 .١ عنه يارد .٠ ٠ رورياا دو (0000

 ( ا/له )

 ٍِس هدب ىفو هءاهبو هلامح ىأرو هيدب نيب راص املف هلك داق اهل نذأتساف عجرا لاقف هقحاف

 1 الوا هللاكمحر مالسلا هل لاق مث حارادق هنا نظ تح هللا دبع هلهماف انك 4 نارزيخ

 ماوو كلغ تلح او ندعي تلح دمت 0 ينا ريمالا اهبا كبهجحو هللا ايجو مالسلا كيلع

 ظ لاقاهام لاقف نيتب اذه يعاقم ىف تاق دقو هتلق ت كا تسناف هنع يناهذا كءاهو كلامح

 ا م.شدنا لع يف عورا نك نم .* قع اهتكر نارزن> نكد

 ٌْ مسبب نيحالا ماكي اذ ب تايم و م يضغيو ءايح يضغي

 اهيجا نخاف نيمالغلا نيذه دحا رتذا لاقف ىل مداخال هناف هللا كحلصأ ينمدحا لاقف هزاحاف

 ' دعو ولا هاباف قدز رفلل .نيتبلا نينه نوورر نئاتلاو رك الا د لوو ا هللا دنع هل لاقف

 ظ اماوأ يتا مالسلا هياع بلاط ىلا نب نيسلا نب ىلع اهب
 مرطاولحلاو هفرعي تيبلاو * هلأطو ءاحطيلا فرعت يذلا اذه

 رمل مالسلا 0 نيسلا نب ىلع لثم هب حدي امم ناتيللا ناذه سلو امف هاور نمث طاغ وهو

 158 لاق يدسلا رمع نب د# يمدح لاق يدرحلابلا ( ينثدح ) دحال سيلام ملاعتملا لضفلا ن

 'لاقدمج ( ىتد> ) نيسحلا نبا ىلع نم لّضفا:انمعاه  تءارام:لاق يرهزلا نع ةئيع 0

 ْ تاماملف ل نيسان ىلع ناك لاق ريدم .ني زيرح انثدح لاق ناطقلا ىسوم ني فن 00

 ' لاق سرغم نب دش ىنثدح لاق ىلع نب نسا( ين ادح ) ةئيدملا تدب لهأ هنآك لوعهود>وا

 ظ) ٠ لمح نيسحلا نء ىلع ناك لاق لالا ةزمح يبا نبا نع نايفس انثدح لاق نوميم نب دم ا”دح

 ْ ادعوا ( ينأدح) برلاٍي ضغ 'ىف واعت ليالا ةقدص نإ لوقيو هب قدصتف هرهظ ىلع زيا بارح

 : دب انك لاف ناماس نب دا انثدح لاق ِي رمل دي ل لضفلا اتدح إف ىقريصلا هللا

 2 تا ىلع لاق لاق عفت نوت ءايما نب ةيراودع ع نع ضاع و : رن كمت ان دح لاق

 ' دمح| نباهللا دبع ينئذح لاق ىلعنب 0 (انثدح ) طق ايش سو هيلع هللا ىلص هللا 3
 إ

 َ لاق قحسإ نبدمحم كح 3 نا سأ و اد حف لاق ىراصنالا ي- ود نإ قدحس | ين ل لاق لينحن 2- نب

 ظ اوناكاماودقف نيسحلا نب ىلع تاماملف مهشيعنيا نه نوردبام نوشيعإ ةنيدملا ا نم نا -

 0 1 نيسكلا نب ىلع قدزرفلا اهب حدم ينل ولا تابآلا « نلو ) لا نوباوي

 ظ ١ لاقةثئاع نا انثدد لاق ينالغلا اب رك ذ نب ره انرح اق ىدك نيدو دم1لا ن دم ذيل

 ذ ر>1لا لك 9 ده م اع || 1 ءاسؤر 4م مو ا 3 اولا ةفاللخ ىف كلما كيع ب ماشه جح

 وهو نيسحلا 0ك ىلع هد 2 || 0 اظاد هيلع نيالا 1 2 ب بصق 0 5 ه4 0

 أ سانا
0-7 

 6 2 0 و و م( ؛ ا لد 3 4م 0 5 كلذ ل 3 هل ا هم اه 4. 1 1 هلا أ مي

 : أوعيسو ماش || لها ه يف تعرب نأ فا 5 افراعدب ناكو هف عأ اللاقريمالا ّللاحلصأ اذه ن

 لاقو» نمو لاق يماشاي يف اسف هف عا انا ارضاح هلك كلذل ناكو قدزرفلا لاقت هنم

 او لاو هق رعب تيلاو 2 هب 07 ءاحطبلا ف رعت يذلا اذه

 أل وجو وجي مرج ويوم وجو وجر مج الج تل 1 لجل . تربت 00772702 رع لع صح سس 2 يتم سم ع الل نص و رب معح جم ب وجو بوم هس امم عج.

 مى



 0 ا ير ل ب ا ل ل ا
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 لا رهاطلا ىتلا قتلا اذه # ماك هللا دابع ريخ نبا اذه

 مركسلا يمني اذه مراكم ىلا «.انواثاق لاق شيرق هتار اذإ

 ةسب ءاحام اذا مطحخلا نكر * هتتحار نافرع مسي داك

 مجملاو تركناام فرعت برعلا * هرئاضب اذه نم كلوق سلف

 # ١ هلوا اذه ةيلو اال * مهاقر يف تسل قئاللا يا

 مآلا هلاث اذه تدب نم نيدلاف *« اذ ةيلوأ فرعي هللا فرعي ند

 ظ قدزرفلا لاقف ماشه هس '

 أمينم ىوم ىءانلا بولو اهلا نإ ينلاو ةئردملا نيد ىلا

 د اهب وعدا ءالوح هل اننعو 2 كبيس سار نك 6 بلش

 سأرف ايأاب رذعا لاقو مثرد فال ةرسدع نيحلا ن ىلع هيلا هحوو ه>رذاف ماشه هيلا ثعف :

 سابعلا نب مق ىف لس نب دوادل تايبالا هذه يورب نم ًاضيا سانلا نمو:اهلبقف هيلع مسقأف هيف
 هيف ديزي نب دلاخو مق ىف مس نب دوادل اهاور ن هيف مك ىلو“ ديزي نب دلال اهيورب نم مهمو'

 مقاي تاريلا مثقاي كوجري « ةيحاروجار نمكب خراص؟

 #« من هلوا اذه ةيلوال © مهاقر ىف تبل رئامعلا يا

 موش هن رعىفعو أف ك نم « قيع اهحير ناررخ هفك ىف

 * ملكي نيح الا ماكي اش * هتباهم نم يضغإ و ءايح يضغي

 ةعبرالا تايبالا هذهلاق ٍلسنب دواد نأ قباسنب ىدوم نعيىنالعلا نعىلوصلا كلذ انل ركذ نمو

 .الجر نا يممصالا نعيثايرلا ركذو مالسلا هيلع نيسملا نب ىلع يف هرعش يف لوالا تيبلا ىوس

 لاقو هادانف مثقل فقو دواد هل لاقي برعلا نما
 سا ءاحام اذإ مطحلا نكر 6 هتجار ناقرع كو دام

 . رملي تاريخلا مثقاي سائلا يف * ةيجاروجارنمكب خراص؟

 هلاخدايف ةثئاع نبا طاغدقو كلما دبع نب هللا دبعيف نيزدلل اهنا حيحصلاو ةياس ا هل ا

 يهو اهسفن نع "يت ةهباشتم يفاعملا ةمظننم ةفاتؤم نيزلا تايبأو تايبالا كلت يف نيتيبا
 ماسلا نيني ال نيقارعلا مث # نمي اذ تح دق نا ملعب هللا

 مدقلاينلاوهالا ىلعىرستكاذك * اهلفساو اهالعا ةريزجلا مث

 مدالا ةرمجا دنع قلحم ثيحو #* ًانمز اهمتاطوأ دق مساوملامن

 مهعلا لئانلا مك رصم تئا مث # اهب رييخلا كنتي قشمد اولاق

 مدخلاو باجلطا تضرعت دقو * يمض عومجا يف اهيلع تفقو ال



 ١ ابان (
 ط6 0 ا تس ا سم وسد ل ا ومس ا سعب عصام وب سدس هتك 0 70 100 1

 2 بايلاددع موقلا هةحضو انت قش صم وهو مالاسسإ هددح

 مهش هئنرعيف عورا فكن م * قع اهحير نارزيخ هفك يف

 *# مس نيح الإ ماكي 8 + هّدباهم نميدغو ءايح يدها

 اوماظ امو هيباكر لو> نوشمي * ةعضاخ ناو صم ينب سؤر ىرت

 او>وهضارعا أوس اومهنإو «الذح اور.شدتساوهلاو شه شهنإ

 مزه صر ,اع ىذاهو ضف ر يل # فاخذ يد دنع عبر هيدب اتاك

| 
 ظ
 ؤ

 ظ
 ظ

 ظ مناك دقو رصمو قشمد هر دل ناو 2 :ءلا دع يف اطلاق نئزحلا ن نإ لوب نم ساتلا ع نمو.

 ظ ينادح لاق ريبزلا انثدح لاق يم رألا ( نرخ 1 نرطاو صم اسيا كلا دع لا دع

 اد نا دع لك لا دقو لاق يرهزلا نأ رمع نب زيزعلا دبع :نع نا ءوبأ ىحن نب دع

 لاق رمال نإ جعل لاك كلا بجعأ قيقرلا يأ نيزحال للا دب ع لاقف نآو>أ ققرلا قو كلا |

 ينطعأف هب ىل ةحاحال نيزم لا لاق حالصلا نسح هتيأر يناف امدحال اذه كل تيضر دق هللأ دبع

 ْ يذلا وهو مث نب دمتم وبأ مكو ريب نملا تيع نن”رمع ىلو» محاز ٠ نامالغلاو لاق هانإ ه ا عاق 5

 أ اطوطب ةديصقلا ركذو «نعاذ تيحدق نأ لع هللا * هحدمي هللا ديع يف لاقث لاق نيزحلا هراتخا

 أ نعذامد ناسغ وبأ انثدح لاق يولعلا ةزم- نب ىلع نب دم نع كو ينبح اذه ىلع
 ا نايف لفون نة رعرل ال قوم ناوذم هل لاق تتاط ةنسدملا ىلع ناك لاق ةديبع نأ |

 1| دقو راجلا لع ليقأو ترق قفللا ىلإ عدو ءراخ هزات ةيدلا لعاا خيش ىلإ يلبدلا

 دا نايف ةيارق هبا ةموع هجاسزأل ع سلا تاع 4 فكرون 3 هب ةاحف رك
 كوش امكاف هلم سو. رامخاو حيصأف راما سديحو هس

 ا قرر ىلا لورخ ندم نها ١١
 راصتنا يظنا ريملاب امو مكيلا مرح نء ريعال اف

 لاق دخلا ق وعون اون قوم لإ لفالا 3 زالا اوبرضو هيحاص ىلع راما اودرف

 بجحلا.مارحلا تييلاو مزءزو # هلوح فيطيذلاتيبلابكندشن

 بتجعا امو تأ ام ماعال * ةفيفمل ما. ناوفص ةيئازا ْش
 كالوم اذه لاقف ناوفص هب قلعتف ةينازلا نإ ناوفص نا يداني وهوجرت ةينازا وه هال وم لاقف

 نيزخلع نإ نأ يئابرلا ينربخأو ةزخح نب ىلعن, دم ( لاقو ) هنع لفن ةينا از نبا كنأ دهشي
 ْ نأ قل او آو ريغ امع اودر دقو را ةوذا اه نإ هل لاقف اهحوزم ةأسعا ىف هراثتسا

 نزحلا لاقف هودرف اهطخن ءاسنلا كيلع قلطيف كودرب

 ائاشالا اوغلو كترذحو * ىهنلا لوقت " لف سمأ ن رع كتبهم
 امبال ت تقطن أو يفادعأ تعشأو «-انمإ ةنمإ نك ١ 11: ىلإ ترش
 اللاع ينولأست ينولأست ناف * مه لق كنع ةبغر نم مهب امو

 . ظ نزحانأ بامْسأ رم قاوم مالس نب دمحم ينادح لاق ( يعاب || رم نب ىلع تانك نه تحسن )
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 2 تانف 0 نرخ“ 0 مه هزينم ىلإ ف وع ني نجح رلاد.ع 0 لو نا 6 6 يليردلا

 ١ ماع 0 نايف 4س ربخلا عبو هدعاع 1 هحئمتسو ريخا هرب ل م لسراف هبا باسو قار طا

 | كلذ يف نيزحلا لاقف هبامث نك ةضوعو هيلا جاتحي اما عسي ..ج هيلا لسراف ناوصمنب زيزعلا دنع نبا

 0 ا وول يذام كل اء عاضعو 08 .مسالاه

 0 ةليل ن م هن لع قفشت »*# اومير كلا 558 تعد ص

 هم ةلعل كاويبار أدعيص 3 هل كان 1 ذإ تالاعل مْ انزذ

 هةياش هدام 5 اع الكو 55 نايفس 5

 هدا لك اي راع ياو هوا عورأ هام

 ا :ىلع ىليدلا نيزحلا رص لاق تالي كي هللا دع ىنادح لاق 5 ني لاق يلو صلا ) 1 (

 : ز نب بعت ىنبل ساحب

 ال دام #2” مهل د تاي نو_سردب ال

 فرصناو 00 هلاقام ىلع انش ديزب ال نك 98 كك كا ةرااكو 4م اورذتعاف مها شم هيلا بثوق

 ظ
 ظ

 قلن , هللا دنع ينثدح لاق يا ع دنا 0 0 كور ١ يرث اه

 او ديالا اعدؤ قد عى تان 00 ع ا وهو ا هءاحجف قينع

 ا لاَقف امهدأ ريصق ناكو لاق ةعمح نأ 5 رذص 31 اذهلاق كءم اذه نم ٍنيزحلاهلاقف نيضهردب

 000000 ١ كلو ىسلج ودينا كلزذ !ال ىزدملاللا# تنيموعأ نأ ىلنذاتأ نزخادل
 ا ف1 ىزشا وأ لاق كنب هام نم ىلدال اق مث ينصاف امي هلاعدو نب رع نيه رديإ كد
 ا 1 الط كلذ ىزتاو 50 3 كرام انأام كاقو اعدت اف ب 0 نرخ !نيعردإ

 1 لا قي يأ نادل نذافيف و ي.سعام ودل 0 ريكا هللاَقف ٠ 0 ا

 مئاق وهو هاب دارثلا نع 2 هن 22 ندحاف صن علا ريصق

 : نذأتأ هللا كف 0 أمس ق 2و ا صاخو رافت او وه طقسا ٠ زكوفهلا رب ف بثوذ

 دق ا نا زط 0 ا ا م يفغا 0 1 لاق كدبديلا 0

 دل ناكو 0 0 0 نعو ينال اهب دص ند 5 55 لاق 1 نإ 5

 نيزح بم هك وهويلأ لا و ةئدملا ن نعتج و تل ف أهم .ايشغ 20 نإ 3 اهاوهيةئق

 رك لاق م شعاع انأاي هللاو انا لاق مكحابأإ كلامي هللاقث ةملساك

 ىلا 0 #* مقل اذاهفا كم مل + يوطا ن ه 0 ناك ننل ى

 مكح 0 اذا ام قراخت يونلا ا 0 ني ايكح. تن

 لاق ريد نزلا 0 لاق ىسءوطلا ناماسن ١ دعا «نيحا ( اذه ىلع ت تقاقا نو:< تف اوم لاو



 ش ( الذ ) ١
 ل آآآآآ7

 لاَ راع 1 دعو تر 4 نب ,لقوت نإ هللا ادع نبدمح نإ رفعح ىلع نإ ,رطا سم لاق بعصم قيال

 جحلاديري ة 03 را كلااد. ع نا هللا كن مدر كب هللا عتمأ لاعايداغ تدعم 2 ندا ءاتعشلا يأ ن , !ايهل 1

| 
 ٠ ءادوو نع 4و نفط هى يلا لافاهاك و هء> اعدف باشا هذه ربغ مهمدح أفرع 1 ةئيدملا لهأأ

 باي | هذه ىلا دمع هنأ تعم :ّفاه هل رمح عاج اد لاق نب زحلا ىو اح و قلخا ولب | لاقف كلذب ءادق

 درامو مهأوف نيزحلا عتق عصام هبأيأ اب هنافاك اذإ اانا دسشو اهعيدق اهانإهن ود جلا

 نمثر عم *سادق لاق فأن كلا هذه ريغ ةسيلت 0 5 تددحوافأ لاق ىلا نسوا 4 لاتدفو تنك دقو

 ةعمو | رفعح نان زكا حس ا و أ 0 هيلا زن س>اف كلملا درع نإ هللا دنع يح يههو ماع

 5 سمالاب هومالا ع نييذلاموقلا

 هلذا وع هتاوع َىَد دحلا نا لع نب رفعح 0-5 لاز امو

 هلذاي قبلا. تناالا كاملا نم ه .داللو نفيزط نم لخدل نلقو

 هلواح مرا عا ا يفو د انيهنعاع دق ةمش 3 هئاواح

 لاقريم زلا انادد لاق ين را ) ينريذا ( مولع تددرامو | ولاقأم تعج دن دف ىو ا يباب هل لاق 5

 ظ "1 اكو ةرعبابا قلي يؤل نب صاع ىنب نمالج ر نب زا د لاقهيبا ىع ك'دءذلا نب دم ينثدج

 ا هل لاَقف اًهدوخ لفوت كَ دعسو 3 ند ورك هلق 30 ناكو اريخ 4مم 0 تاناعس ىلع

 اركش هبازاهلو امد ه: تر #1 الغلا لللق ف توصق © اداَعَو

 ! كءاح أذاف معو لاَمو هيلا 2 قاع ين قرد ةيراح ثعر ناك ىذلاوهاذه ةرعل واو لاق

 ا هللا مقا لائاها راء ف ةلح> ُِق ا اح هنأ راظا نم م مدس و 0 هيلعهتاخ داق 5 تاعفق أ هيل داف

 00 ره ةر ءل ىنا 3 1و لاق كان اء هلفأ 0 لع ما قيع ىانبأ هأ لاق ةسرىلعالا عد دعا 1

 ىلا تانبال | ماع ي رهخ يندشناو ريب زلا لاق هلم مهعءالوا 0 يدهملا يلوأ+ و لاق نيه 3 "ل

 3 دع هسا 0 لاق : 7 مو ه ةرعاا اه 12

 205 م تدلل

 رف *# ا ا 1 رق وق

 | ركذ هيزامأ 0 دقق ذأ رش ار ا ةفر مذ رومغبلا ن 5 ناؤ

 | رق رةفيفرو.ءءااهدازدقف »# هلاوت وت رو.غبلا م مو

 ورهءع نب ؛زاطاحدم لاق طاعنب سماع نع ءحلاص ىف 10 لاق 2 0 , زلأ ع لاق ىم را ) ينرخأ )

 1 هدم 0 ديو هأ ظفالاو ايا ىهحع رب داك ادي نيرساو ا ةلبخا 2-8 00 ناو روخاو نأ

 ناثدحلا نب مضاع نع بعصم نب ءاطع ىنئثدح لاق يردعلا انثدح لاق يار كلا انثدح لاق اريسي
 هل لاق 1 هلاسو كيو ءلع و هلزبم مم و نإ ا نإ ورهع نب ورءع ىلع نا ,زطلا لذخد 38

 0 اوس يراعى ل 9 مضقن نا قحتساةجاحانلاس نم لك امو ريدان ىنانلا الل نأ قعر دقنألو قيس لاعلان لإ

 تع اب + ويب
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 ا نوكت فكوهللاوال لاقانا نيقدحتسملا نثلا ني زكا لاةفهتجاح هانعنم دقاول قحتسم براو

 فكن م قحتسملا نإ تالضعملاب ميهرثو مهيرح كتهنو سالا ضارعا مشت تناو ريخلا ند هل

 نم كل مأال ين دعما ن نيا ورءعدل لاقف تنا ءالؤه شا نييزحلا هل لاق هادعأ مغراو 1 لذيو هاذا

 لوس اهلاو هالتعا نم نب رطأ نكوف ان. لضفاو ةلزاللا: ده

 ربسص ناسك ىلإ ىعداوأاو # نيمي ىلع تريد امو تفاح
 د6 ل كل رك كرته مون بمب تاسفارأ بر
 ورمع نب ور.ع هفياح ناكل # ايركلا عم ناك مولا ناول

 يي رعش تعيضام مولا فياح * ارمع نا تفس ىتاولو

 هءاحو م ك1 |نبناو م نبدء < حدمو هوم اضيأ هيف لاق نزلا نا طيقأ ىنبادحو ىردحعلا كاَقف

 : لاق هيلا 00 هلصوف ًارمع هبلا اكشف

 لضف هلرسلف امون ىعداام ىوس #* هئيزب للضضف ءرملل نكي ل اذا

 لقع هل سلو يداناايف كعوري «» هواور المح ع 3

 لخلا همم م>ضلاام اذا دوم * بذه. هنع نيملا وش لو

 الك نانا مل رم قرنا 2 هيمو ورع ناورع اجاراق
 ل.الاتزاح اذامزحاذتنك ناو * ىفلا '”يط دف لهجاذ تنكناف

 لزهمدح يف سد يميص كن ودو *

 ند هل شطب ال اع ءدنجحم © اذه نعالا ناوّوم نبا كدع
 "|| هل لاقو مهرد فالآ ةس.خم هل عأ رمشلا اذه ناورم نب دمحم نيزالا دشنأ املف طيقل لاق
 2 وااهدوسو 0 الو هللاو ال لاقف كلكح كلو ور نب ورع نع ثيل يف اناا فتك

 هلهأ ىلع اذ هقبدص ىلع طاستم ريكا لاق ريثلا ريثك تملع ام هنال هنع تففك ام ان :طعأ

 راش روعي ةعاس دعب لاقف ريش اذه ناونم نب دم هل لاقف * قاعم ايزثلاب ورمع نبا ريخو *

 لاق مث هتاحعل تش ولو

 هربع ندم نسعلاق ورم نبأ تاه

 قاعم ايرئلا 0 نا ريصخو #

 قئوملا مز كلا داح اذا الاون *

 قربت ةيملا ءاديه ئاتكص * تدغاذاو ر< نب ور يتفلا سفنف

 قرطتو تومي ىتح هركابت #« ةيرد يالا ورملاز الف 0#

 200 قيثلو 7-0 كمت اف امادط * ىو اذا ورمع بلكلا راسا رع

 يرمعلا لاق ةء.تشلا يف تغاباو ءاحطا يف ترثك ا دقف كل فا هل لاقو هنع د_#ت هرحزف لاق

 هفدصل رضاح ورمع نبا رم

 هتيلط نإ رساب ورم نبا هحووج

 ١ نب ور وحه ىليدلا نارطا لام لاق ىلا كلان هنا دس ع نع بعصم نب ءاطع ينادحو ظ

 ربب زلا 0 ورب

 لدم ولا تصح هنكلو #* دحاع ور#<# نبور#ام ك 5

 ِه



 ( مك )

 لوسق مالظلا ءاننا طءحيف © انا هظقوبو ىوقتلا نع ماني

 لوصو ماثال نكلو مامد * هلالو راحل ورم نه رمل أف

 للد هق تلك تاي لع © هيحوو تاع وزع دعارب

 لوش نيح هللا قاخ 5 و *# مده ميكا شاشو ناسح ,

 لوطت لاخرلايفورمعنافمكو »+ عقلب طسوةف ودور نبامالك

 ينادعامو قلذ عند ناساوةقداص ةينب ينال دقإ هدلو نمنءلو هللا هنعمل هلاملاةف ارمع هرعش غلق

 ناك اهضعب كيو هل لاقف تايبالا هذه هدشنأف يثيالا ةنيذأ نب ةويمع نيرا ىتلف لاق يريغ ىلا
 سانال بغرا هللأو كلذ نب زا لاق اك ١ يق امناعم تاءجو املخادواهدوامهت و اهني دقف كيفك

 1 هللاو ملح نيزحلا لاقف كنع 2 دق الإ هأرآ امو لاهطا نع 2 نو ىانلا ري هوم هل لاَقذ مف

 ظ نمناب_ث ىتا لاق ناثدحلانب مداع نع ءاطع اند يرحعلا لاق هرفصو هءغرب ىنأ وأ ءاش ينع

 نيزحالاقفريبزلا نب بعصم(١)هنيب ومني لاح هيرضب اومه وموتسلا هولوانتف نزلا رسوزلا كلا

 لاق ه٠ مهوعلم نيذلا بعصم يفإ ىوس ىرعلا دنع نب دسا يب نم ةعامح وحمو مهوحوب

 ركلايدوحلاوفورشلابلخبلا ىلع #٠ . اوفلاحم ىئيزق نم اح هللا ى
 رءجلاو ىلا لاثمالاب رضا موب ©« ةياغ مؤالا يف هللا قا اوراصف

 رشبلا ضيقنم تنا نكلو تدم * ابفضموأ رمع توشا-ولاور# ايف

 ردفلاو لذلاو مؤالب هسأ ينب « ميضرو .ىدنلا شررق دوم
 2 نمي تع ورم نإ ورا

 ان

2 

 نن

 هدلا ىدمدعم ميكتداسو ادعم # اهدوحم شيرق تداس دسا يف

 نإ

 رخفلابسانلا اورئاهام اذاشيرق *
 ي ربت ناوسشير نا مل قاخو ةءاددور مع نإ ورءعاي كال تيا نإ

 | لاق يبا ينادح لاق ىماز1ا كاحضلا نب دم ينثدح 0 ريب زاا انثدح لاق ينرخلا ( ينريخا )

 : هلوقب اطل ع لاق هرب ١

 مصاعدنعئرقلا و رييذلاتناف مكيلع مالظلا نجح دقف اوريس

 » مامعلاب انداك | ىلع دشف 8# *امعاط سبتلاك وهو هيلع انالط

 لاقف مهل هتتيبال هللاو امأ لاقف شي رق هب ىمستام ًاريثك امضاع نإ هل ليقف

 اهارسس با ىايعترسسو رمت نع م«ءاعنافع نب نامع نبا كيلا

 اهالغا بش برلاام اذا انايح * الخيم نيديلا زك تفداصدقف

 امانا لتسا نيرغ تلئام اذا » هلأ ريغ كيجر قا زك

 روظي مك بعصم ءانبا لصالا لعل (١)

 7 ا ا 7 لكم 1 ط9 1 هلال ا 1. .ةلاقكا 4 .504 4 اتا: اضاف لتلا.ة02قل  هلار د ات كفك ااا ع تنم د ل نس دم دعطسس :٠ هوم صج هج ل < تدعم سس صر ما دج



 (م8)

 ١ : هلوق ةحاط نب ىحي نبا

 رسبلاالو قمر 0 العدم تا 2غ ىد نب لاله

 رفظاا خسو نمسانلا عرس لهف # خسوم رفظ مهار ني

 كلما دبع نب ماثه نم ةئدملا ءاضق يلو ناكو فوع أ ا دنع نب يغار | نب دعس يف!

 ' ١ : ًاضا هنف 00 هاخعمف عِش ل ١ ا

 5 # - لاله ع ن:افاق هبيس لضف يبرأ الاله تينأ

 2 لالتهو ةمع نعمل ص 1# افخال ةىغ ىحب نب لاله:

 محاملا ريذ موي سبق تاركو #* اضفلاو بعشلاونين وما دهشتملا

 غاراالا موي لثم ًاموي كموقل * اولعحل ًاسبق نيقلا نإب ضرغ ْ
 ماظن افيسإ برضو تب رض # 0 فرس ناوغر ناب

 مراص ريغ ثدحم اولاقو.كادب * تدعرأف مامالا دنع هب تب رض

 ,قدزرفلا وجع رارخ اطوش تاس الا لاهو رصنبلاب لوا لش زر ن الماتملاو زرار هلا

 هرب انئدش ًائيشعنصي ةكلملا دمع نب ناماس هرضشل مورلا ن ه الحر ةقيسإ امرسض هب رمح -

 ْ مهاربا نعناماس نب طاص 5 لاقخيش ينأ نب, ناماس انثدح لاق يديزملا سايعلا نبدمم كلذف

 7 ناكمت ناو سم نب كاملا دنع تادصأ ٠ ف ناكو 0 اخعش ناكو يد لإ: هم رن ةلج نإ

 :ىديزللاو شفخالا ناماس ن.ىلع (ان ا كلا دنعنب ناماس ارضاء تحك لاق روصنملا ثا

 ةيؤرزع ضئاقنلا اك ىف ةديبع يأن ء ةدا:5 نعو ةديبع يأن ءابسبح نب د# نع ىر كلا

 0 1 م ةئدملاب 1 رثث موعم ت>حححو ءارعشلا هعمو كلما دبع نب ناماس ج > لاق جاحملا 7

 نب هلل دبع هدنعو ناماس دعَقف عبرأ نم 0 1 نم 2
 ةميلع ىلع نب نيسحلا نب نسحلا

 هللا دنعل لاقف تاغ يقوهو مهعنر طا هيلا اوندأف سلجم هنم مهبرقأ وهو نارصصمم نابوت هياعوماللسلا

 | هبرضف البلك ًافيس يسرح هيلا عفد قح 1 يا تعا ماقف هقنع برضاف | نيا نباأ

 كفي تبا ةّديرضام هللاوف ساحا ناما- س هللاقف لغلا ضءءو هدعاس ن ناو هعارذو هقنع نابأف ١

 م 05 الحر رار ىلا مفد تحن ممولتقيف وحول 5 يرسالا عف عقد لعءحو كنب + نكلو

 ا و | ا قدزرفلا ل عدو 57 نايأف هبرضف ضب 0 5 يف ايلا اقيم سدع و

 همم ىانلا كحضو: ناماس كدعزذف 6 عصا 0 تابرمضض ريد الإ هب بارعذضف الك 8 1-0 9 بيق ١

 هلا عقد ام ناياس نأ ءريخيف ركذ هلا خيش ينأ نب ناماس امأو ةيؤر نع ةديبع ينأ ةياور هذه

 م هب هبريضأ ةقيس طرتخاو عشاخي فيس هبرضا لبال لاقف هب هلتقأ هللاقو افيياقلا 2 ريسالا

 اهف هوحمب 3 هن اصل م اهراثث مدس و اهراع كن اع ىلإ دقأ هللاو 5 ناماس هللا 1 نذ

 و 0-55 و روكذلا توحلا اممو

 در او ةكوو سابا 7 مو
 ا

3 

 ع



 كا وج ووك م ص

 كتنرص

 مراد لثم أ 0-5 2ك نعابأ # مل ةلعاح يمورلا ةبرنض لوف

 مئا#قلا طانم انامحأ عطقتو * اهنايظ ون دتطاف ونس كاذك

 مراغملا ني قاما زهااخإ ميكه نكل وي رسال قتقنالاو

 0 فيس وباب هريعيو ناماسإ ضرع لاقو هج موز زر# نبال انحل تاننالا هذه يىفنا سنوي نكذ

 لاق ناملس ل دع ون و نسخن نب دلاخ نع :ىسعلا رهز نب ءاقرو

 دهاش ريغ اهفتح سفن ليحمتب # ينأ رو نان

 دلاخ سأرنعءاقدو يدساس *# هباورضذدقو سدع يب فسف

 دئالقلا طانم انايحأ عطقتو « امانظ وش دل 0

 , اذهيل به نيئمؤملا ريمأأي ناماس | لاق 1 أ هفلاق مكمل نب ةناوع ءريخلا | انه يؤرو

 نباب يف اكلاقف هباحأو ةئاؤر نع لقا اهركذ مدقت يت 0 تاسالا لاقو هقد 5252 ريسالا

 | سس 0 0 ةفاززغاد لاق الرول ىو

3 

 ظ لاقذ يد هغلب دقوةغارملا

 ظ ملاظ نب 6 لإ برعضتل وتب رذ د عشاجم فيس ناوغر ىنأ تفيسإ _

 مراص ريغ ثد_# اولاقو كادب * ا مامالا دنع هب تبرض

 ْ (ينريخاو١قدزرفلا ة هنطق ٠ نم ا جمل 0 بلا ناذها فو ةد.صقلا ْ ”ءاح ينَ> ةريسلا هدم ريغ اند اقلاق

 3 ي 592 نإ ي-“ ص 2 2 '.نايعدون اند لاق, ىولملا جدع درا وسع اد 2# دج لاق 20 دج رخل اذ
ْ 

 ' لاق اف دازو ةديصقلا هذه ركزف هلدح جاحعلا نب ةيؤر نأ فاخ نب نب مه> معز لاق ينزاملا |

 اهف لوقي ىلا هندصق لاقو هاسك و هقتعأف ناماس هل هيهوف ريسالا قدز رفلا بهوّساو

 مراغلا لج قاتعالا قدمااؤل 8 يكف كلو يرشألا لكك ١
 كلذ يف لاقو لاق

 دواحلاو الطلا نيب انتر © ةبرتغ ةوش عوبزإ رشات
 دماح نيب اححلا نيب قاعملا « هقنع نيبام ف.سلا دقتدشواو

 دهاش ريغ اهفتح سفن تاق 1 ةيئم تارت وامي س دي ناف

 دلاعيومآو نءعءاقرويدب اس * هباوب ريضدقو سع يب بفيس

 ش كلذ يف لاقو لاق

 رطملا هن ستي هللا ةنفيلخا «» لعد تكن ا نلنلا كحضنأ
 ردقلا ا نكلو مامالا دنع * شهدالو نيج نع ف يسلا امن اش

 « - رعش:ةقاوفام ةنايج ند ©“ هنلقم "ارمع هنا ترض ولو

 ركذلاةماصمصلاالو نيديلاعمح * اهتتيم لبق اسفن مدقي امو
 بدك يب لع تابشو ١ ثرخأن , ةيتعدق 6 موبار ريرج هركذ ىذلا ني مبدا اما



 : (م4)
 وا تس اس سس

 يركسلا نع يدب زبلا سايعلا نب دممو شفخالا ناماس نب ىلع هرب ( ىنريخا ) ماغرلا موي وهو

 نإ ل نب ةستع نا هسا نع نادعس نِ مها ربا نعو ةديع يبا نع دامدو سيح نبا نع

 ناكو مهلبإ درطاف نينا موي بالك ينب نم فئاوط ىلع عوبرب نب ةبلعت ينب يف راغا باهش
 عوب ريب نبةيلعأ ينب نيب ناكو بالك ينب يف ارواح ملس ىنب نم لعريف وذا مدالا سايعلا نب سنا

 ديبعلاق ةيلع" لاق يوعدلا نويبالكلا عم املف لام لكؤيالو مد كفسال دبع لعرينب نيبو

 داع نة قبو لعروي 0 سابعلا نب ىناأل اولاقف مهوف رع رفمح لاق

 ثرحلا نب ةييتعلاق م اند املف مهكردأ يتح يتح مهراث 1 نا جرد قدان قح اني ءاع مهسيحأف

 و ديقعو ةوخأ ايا اغا“ ب أ هلل لاقف يمنح هلبةتساف سرافلا اذه نع ن نعأ هع ه2
 ريا هريخاف هبنحأ ىلا ةلظنح عج رف م د وهو هياع مترغأ ايف يلب ىلع مترغأف موق | ءالؤه يف

 دقو يع 0 لغو يأ ونبو اهف لعأ 0 لاق اذ نعا يأ كلبإ لاوت لهو هللا كا.ح هل لاَقف

 وح مهليقتساف بالك ينب سراوف علطف ينء اهب فررعأ مهو 200 وك رلاب مهن سمأ

 لمط أوقحاف بالك ينب سراوف قحاتل مثيري امنإو يخ او يم مه امنا سنا مه لاقف سراوف

 ظ واش 0 ةماسن مال لم و لتقف ةلظنح 2 رفعح نب دلاخ نب ءزج نب سدق نب رولا
 ميهو ل ف ةدتع ىلا ها هاعثدو ه ءارسأف ديبع نب مداع ينب ل

 بيضا نأ ءاحر مهعجأ يق 2>- ةسفل انا ِش 5 م لبا أمقو لب الاب ةماع وس ي<هو نوسالكلا ا

 0 الا رهان 0 هسرف ا كسمأو هتجاح ءاضقل 4 هع فاذعا# ءا روع يف لو ريسا مهو ةرغ م

 دق هد بع ونب هل لاقف هباحصأ ةبيتع هب يلأف هر مأف هيلع بنو ىتح مدقتف مهران | يف م دق س 11

 نأ ق ا.يفعأف ه4.ع تاريصق كنلا هاعق دو ةراوحلا 0 دق ةيدم ناو ةماسن 5 ١ فرعا

 لاقف ريع يتناك ةسفل 3 يدا يح كلذ لعشب 0 هيدتع يبأف 1 نه ريخ هلتق ن َ سابع 51

 هلعشإ ثرحلا نإ ةستع ريعلا سادرم ن سابعا ' |ء
 8 1 ا
 تاوش نب تارما نيدةيدسك 2# رداغن تساكَو جاجضلا ريك |

 ايلا هرتح ردا كيت دو .اكعاو ..ةلامما ةلظ تح تالطأ ْ
 * باقملا ينب 1 راعاب « مواع 311 تربو ٠ ظ
 قالا نقولاو ءاقملا دلت تلا باقيملا ١

 لبلد مل ىلع م دقات 2# بالك تك ةادغ مكناك #

 أضع موضح دقفينا مولع ءاعد مدقافت هل وف
 ه6 م

 بِصتمكداْوْف يثب>فلاوس » تدعمه هل ند رادرةعااو
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 فشلا راند لييوتلادب د * يوتلاةبرغاهب تءاناذاتننكو

 بقعم ريغ دغىف كله مولا نم * اكلاه عدن هحولا رح ةميركا

 بعرشمقلخ تاذ ايان ارودب اشملاةناصّ عمدلا ىرجم ةليسأ

 بصل وذ بصلمو عطقنا 3 * ناك دق اح تحيه لوش ضاوم فااوس ةيلاعلاب 32- لزانم 1

 ىوريو اهح يف فال_>و كيلع يغش وذ بغشمو تدع أغا دحاو ينعي تررا 1 تعاد 5

 : مو هريغ فاشن مف كله اكلاه م بدتت مل ىأ اكلاه عدت مل هلوقو اهنع كفرصإ دعت ىلا

 ا , كى ,ستاماذأ ن نذل 0 يقف أضع موضعل فل 0 ا | . كلذ - تعا

 0 هسا 5 ا 0

 ةلمح هتعلص توص نسحا اذه نا سنوي نع طايسنع هيبا نع

 7 هرايخاو يونغلا ليفطلا بسس 2

 متع نإ بك نإ فوعنب دعسن, كلام, سيض نب فيلخ نإ فوع نب ليفط وه يلكلا نبا لاق

 هناف سبض نب فياخىف الابسذلايفبينح نبأ هقفاووناليع نب سيقنب دعسن, رصعانب ينغنبا

 : هلم رصعأ مسأو ر“ ينغ مسا ةديسع وأ لاق سيض نب فوع نب ليفط وه لاقو ًافدخ د

 هلوةل رصعا ىمس امناو

 ركشم ناولب نإ باتنلا دقن ده ”امدم كس اراام ةيبغي تاق
 رضعالا و لا او ىلايلا ص © ةنياو اع كنا نا رح

 مدقا نم هنا لاقي نارق ابا ينكيو نيدود_ىملا لوحفلا نم ىلهاح ىعاش ليفطو كلذب ىمسف

 وباكلام نب هللا دع نب نوره نب د# نب مشاه قربا ليذال برعلا فصوأ وهو سق ءارعش

 الح رنا يمع ىل لاق لاق يراصنالا بيرق نب هللا ديغ نب نم>رلا دبع انثد> لاق يعازألا فاذ

 ليلا بكر اليفطنا لاقي ناك لاقف امب رصبلاو اهتفرعمو ليلا نورك اذّدي سانلا عمس برعلا نم

 ىدءحلاةغباتلان !و كول.الاهيلي ناك هريغإل اهالوو هسفنل اهكلم يدارالا داو دابا ناو اهلهال اهالووأ

 نمرلا ديع انثد> لاق د6# نب ماه قرتخا ليلا تامن ءالكوه ناكو ليلا ةفص يف كلذ لق

 ةيواعمناكو لاق هنم مدقأ لح ند يف”ندلو ةغبانلا نم ربك | ليفط ناك لاق يمع ينثدح لاق

 لاق يوحدتللا كلام نلإ هللا كيع قلرذا 2 رولا 0م هربع ف مشاه اولوقو اليفط ل اولذ لو

 ) يري ( اهايأ همصو ةركلا لذلا ليزط ىهسا ىوذغلا ليقط ن ناك لاق باح نب 2

 ناك لاق يعمصالا ينئدح لاق ىئانرلا ىناد> لاق ةيسدأاَلا كد ممم برطخ يدنكلا نيسحلا نب دع

 شفخالا ناهلس نب ىلع ينرب>ا ل.ذلاهفصو ةدشال يذلا ليفطيونغلا اليفط نوءس ةب اهاكلا لها
 ددمسسلا دليل مكس#»ب ديصملس _ سسسل ا تثتسسسم

نا انويضوواو هوا ددحا واقول ىااناا ملسأ ا
 1 فىعو معين ناك امهىلا هفاضاف 5 اقام عمسف 

 52 وباو يد ءوعا ةغبانلاو يونغلا ليؤط هك منع وبأ لاق لاق ماب لي 0 لاق
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 لاق ىناركلا دعسنب دم انثدح لاق ىمع ىنربخا انه مهفصواو ليلاب برعلا ملعا يدايالا

 .ىا 0 رح نه هناع 0 ينغ نم يبا عال ماسم ن , ةستق لاق لاق طيقأ نع يرحعلا انثدح

 ْ ىؤن :ها ليفط ل وق لاق نع برملاهتلاق تدب

 50 1 تا ذا 5 تملع دقل * هيدا دا لا ءاكو 0 ا الو

 3 : ليفط لوق نق داع ذخر آلا يف بر ءلا هتاأق تع ىلا لاق

 53 نأ درا نوعخي نواوعا » مط 0 0 5 0 اذا ءىحب 0

 ريت ريصلا ل ما 0 ا 0 نه»و

 ' مهحاص لوق لاق ةلهاب نم كناوخال تكرت اه ةببتق لاقف لاق
 تنام يملا نار رص © انياون كاوام سانا اناو.

 «ءاكشديدش دوعانل ن كلو * مهلا فاضن يحانا سيلو

 هئدب 6 0 يا هموق 000 ةعقو َّق لع م وه 3 ا أمف ةروك ذا هدم هلا 12 رهو

 000 ا نع هايور انف ي الا قا علااو اعاو 3 كو م

 قالا لفح اماف نا 3 نسق اكو ولا ضع ىلع دفو يمرادلا نسق هل لاش ين :

 0 م لحر ا ا ىلع حان” ءض 0 لاَقو برماادوذو ند هروح هن م ىلع 3

 قط دالب ن هب 0 املف هدلب ىلا فارصنالا ُ هل 0 2 هدم همدانو ءاشام ةاطعأو نسف 1

 وو هوئفدف مهن 0 هل دال اومدت نسف 2 اوماع اماقف هول هن وذ رعبا مو هيلا او>رذ

 مهم لتقو ءاندام مهشاو# نم قاتساف - ىط 4 راغاف سف 3 0 اعوج 0 الأ مط 3 مْ اب هيلع

 ةديصقلا هذهيف ليفط لوق كلذف ىع س قرشو ناذقلا نيب ةعقولا هذه 0-20 ةريث :< لق

 327 بودحتلاوانداك ف طفلان ما ا# >< ةادغ انقذ م اوقوذف

 بوضتملا طباعلا 2 لعل »+ هلك مم اوسااو لد لتقلاف

 :براخم نب ةماس نع ينئادملا نع دم نب ثرحلا انثدح لاق ىلع نب نيسملا نب ىلع ( ينربخا )

 هنو زدإ هلع شانلا لخدو اديدش اعز> جاححلا هياععزح فاسو نب جاحملا نب د# تام ال لاق

 0 هنا | لق جاحيألا ناك لحردي اعلخد ن 5 ةناكو انفو ع ز>الإدادز وول وهو هنولسا و

 ليفط لوشب ل هيو هل روط ال رس مو هب ب ةيصمال هنأت ةلقو هعزد آر أملف هيلا لأ

 ح# ةادغ انقذ اك اوقوذف قدما انداك أ يف ل. | ند »+ رد

 55 مط لوقش هدم صولا هذه يفو

 بعلمو ىهلمو ا و «# ةازا مفو ىو ام نيسلا ىرب

 بد 5 هباب ءاضف ضراب # هلآ ماوس حمرلا كَ تدبو

 * تيبعم يخنأ نم ءرئاسو * ريب درب لامسأ هنوامم 0#

 :نبكالملا درع لاق لاق هنأ نع يتءلا نع يثايرلا انثدح.لاق قارولا نيسحلا نب ىسع ( ينرنخأ )



 ( مال )

 5ك ا اولاقف ءانبو الّضاو ءاوح كف ريش ةهيهصوو تارعغلا هس رك تن يا هلهاو هدلؤل ناوننم ب *

 هيف لوش يذلا لئفط تدب ب علا هتفصو تدب مر 31 كلملا دنع لاذ اولاطاف رضخ .نم ملكتو

 » تا هبأب ءاضو ض راب د هنأر_حح ف 2 ا ثدبو

 بءصم 4 ند هنوه_صو * راك درب لامسأ هتوامم 3

 بقءمو 0 ند ىنقلا رودص * هاك د 0-0 ناسرأ 8

 تءقواف برا نه مهنا ريحو تالاك نب 6 يبا يف تقل ةرازف تناك جنان ىلا ور 5 0 7

 مره سبع ودب تلتقو يعادنلا سيق *ىط تلتق اماف مهتذقنتساف ىف غيبكردا مةمظعب قوت | |

 مت نب نالخ نب بك نب دوس نب كن ع نب ةشر ند تفر ع نب عوبرب نب ور نب :نانس نأ

 هل لاقف كالملا ديرط يدعلا 0 نب مره نبا هلتق 0 داس دق ع سدح اسَراف ناكو قع نأ

 ا أ لققو ةللا نم حمرلا جرخ يتح ة.سلا يف هن :هظو ةكلا ىف هياع تامح لاق هتلثق 52 ءالملا

 عوج نإ ند>وبالك نب بنك نإ فوعنب دعس نب ةباعل نب 0 حابد نإ دقاو نبا

 ١ يلا يدب ينغ تاع فوعن و كلاود لإ كللام نإ رمال نب ور تن عدنج موهأو 5- ؛نط 3

 2 هلا يربو مهرمصلأ ف مم نا ماع نع كلذ 34 ليقط لاق مع ءاودعقت ترا يي و راب

 تدك لا راخالا نم ءاحو #* بصنم ل ءالأ ند عك

 هكدا. سا 0 هي ا اية عد

 يفب وأن
 بعلم اوريخ 0 كب و #2 ةبر 0 م يت> نمياَس

 تدوم ركلا يدلل اح د هجن 0 ا 2

 # بكم هيدي ىف نا قرنق كك نيدعاسلا ليوط مشا

 حرضَو ا قو رلى 0 5 هلوق ةيقثلا نوع.م توشلابو

 0 ةنحدلا هنع تاو ا بكوك نطق اك نجد 3 5 ظ

 إ نهتاسالا هذه ف تركو ةليوط ةديصق يشعو ياشطلا ن 0 لي يفان هيونأب ى ماس | 8 2 ْ

 هلوق أمنف هرب سم رام 0 دا لحنا

 ا للا بأرب مل نا نبأ نمو # هم ”عدن> ن ١ الخدقل يرمعل

 : 2 تل أ رؤءاذلأ فكف # 6 2 تي 0 او 6 0

 تأ 2 00 انامل فرصو اذ 1 لولا دضصو 1 اوضم

4 .6 
 سس ومع

 يا ه.ةسأ تو »* 3 هع تان نك ترد ُ

 ا هل هر رضا 1 11 هر 4و 6 4ع رقلا هدو زيصأ ل هةر نءدمحل ءانغلاو :رعشلا



 0” 3 (دهذ

 م5 هرابخ ]و تييصولا ريل نهر 5 دب تسلل 0-0

 عا وهو ةعرقلا هحو بقليو رفح ا أ ينكيو روصاملا ىلو» فرصولا ريصن نب ةزمح نب دمج وه

 000 ط ءادالا ند نآكو هتقبطو ىلس 0 .هاربإ نع ذخأ دقو ةاورلا بارضلا قاذحلا نينغمل
 ' نينحال ضرعت نا هنأالا فرنسا بدل جرح ةصاخ جرطا يف :غ اذأ ناك هنأالا هيف ةلعال توصلا

 ىمثاطا حم نب قدعسا نأ بتاكلا نسحلا نب دمحم رك ذف هيف هل حض الف سائحالا ٠ نم سنج يف

 نب دم مدعو يسدبع نإ نوره همح دنع ىلدوملا مهارب ١ نب قحسا 5 5 هنأ نع هن د

 ارفلاى إو ةادعا نعيش ناكو يمع هب ىمسف ةعرقلا ه>و ةزمح نب دمحم انانأف لاق بءصم نب نسما

 000 ] ال وح هلع انكمأف هب "يدلل وه ناك هنعكس.أ اذاف ءانأ ءانغلا لكس اذا 0

 ءابق نم تاحتار * ءابظ برس يف سم
 هداج لاق مب لاطر أ ةيالثث برش يح هديعتسو برش قحسإ لهدف هدو هنس# ناكو لاق

 قحسا ىنثدتو لاق هن رشني كلث٠ مادام ءانفلا نعدالو هيف ينهدقتن تن 1 ءانغلا اذه مالغاي

 ' م 0 د ايمو دادس ينارصللا صلاخ ناتبب فورعملا 0 ىف اك أف هنأ نع عاملا

 (ش هلرق اقف ةغرقلا هجو
 نودححلاو صحلانيب * اهءسر ردم راذا

 يع دم هللاو #* ىملعاف ينارعشب اي

 ائيلا دعصا انلقف هللاو تنس>ا رفعح 000 حيصي وهو انمْوِي رامج ىلع يك ار لحرب اذاف

 وه اذاف ههحو نع ماثللا .رفس 5 تعتما انا دوعدلا نم ينومتعتمول لاقو دعمف تاك نم انئاك

 '0 يأ الؤل لاقواتيارتك نم الط ربرشف اعف كتوم قع دعا رقت انأأي لاقف قراخم

 رطملا بغرهزلا نم ندحا وه يذلا ءانغلا اذه تم.تساو مدنع تقال

 5-3 ءانخلا نم رامخالا هده يفام ةبمسل 0

 «ه6© ر وص : مم

 ءابق نم تاحتار # ءايظ برس يب سم

 ناديع نيشع * ىلصملا 4 أرسمز

 ءاغا لازم تاتفاقلاو - ترساجتتت

 ءاسنلا ينوئفو # يوط ناك اعدقو

 دم رك ذو يطسولاي رحم ىف قاطم لوا ليث ند هنْطو هتعنص نم هيف كشيال امم قحسال ءانغلا

 اهتم يلعسولاب لق ينان عماج نبال هيف نا شبح رك ذو ىبحي هده هنا يملا دما نبا
 ١ «٠ وص :



 0 دمج هللاو * يحاعاف ىلا شباب 2#

 ىنيرذوا ىلابح يلصق * مكلابح ته رص ناام
 نيمالا دليلا ةرسس وز * اححلا ىلط اولدتتسا
 نيتو بنع نهتملا #* ةفوفحم قئادنح
 نوجا اون كا نع * اينيو دما ناد

 ظ نيسلاو مداقتلا لوط + اعارغو 7 # |

 حرم ن نك ىلتسولا لمر لوالا تاربالا ةعبرالا ف عماج ال ءانغااو دلاخ نب ثرحلل رعشلا

 ىندح لاق كعانإ نما (يربخأ رسهنملاب لوأ ليقت 01 لوالاو.ضسدانلاو سماخلا ىف

 !| ربح نب دما ,نع ينغملا 2 لضفلا يف ندع لاذ دعب ينأ ن ؛ هللا دنع انثدح لاق هيوره٠ نب دع“

 ةيولعواقراخم هدنع انفداصف منو 30 ن٠ هدوعأ ىلص وملا مهأر ١ نب ق>سا ىلع انلخد لاق

 حرفيل هدنع اوءش نأ 3 اعاوجدا ض رعو مب ث دما 0 نوندح مهو ىكملا نب 55

 أ كلذ ةي ىلع ةعرقلا هجو ةزمح نب دم ءاحو اولمقف اعارو نم نوتغي هتراتس لآ جرو 0
 أ دم هفلاخف ىيدقلا ءانغلا نم اًبوص ةيولع وأ قراخم ينفف اونغو ذيبنلا عضوو مهعم قحسأ هسيتحاف
 ةيواع هعجارو دمحل يكسش هيلا اماحم * : تكاس قح-او كلذ يف اهؤاىم لاطو هعئاص ىفو هيف ْ

 ظ هلوق ىكملا ىحي 3 0 غم هلم 0 نم جرح اع قرد كيفام هللاوذ كيج قدعسا هل لاقف ' '

 رس لاقف هريغ جزه هافرعبالو ديعملل ندالا اذه دم لاقك * 3 ءان لحمتال ةبامحال لق #

 كل ضراماللف كلنم هسار نم جرخم امب يردأ ةعانلا يف سيل هنأ نم ان ادم 5 طرشام لعام

 ظ اذه ريغ جزه دعم فرعا هنأ لاق دق نكلو تلق اهف هللاو 0 رفعج أ اي قحسا هل لاقف

 فرىعاام دمح | لاف هيف كثيال امي هل رخا جزم تنا هبذك اف درعمل هنأ لعن اناكو

ْ ْ 
 م7 توصلا اده ةيسل قو ْ

 ىل_صوملا قحسا ىلع 0 كحد ارم نا هيب نع ئعذأو |١ قحسأ ينأدحو نسا نإ 1 لاق

 ًاتاوصاوءامذقلل اناودأ يف نه ب22 ىىل عفدق قدسأ هب صاقدومإ اعدف امق ناك ةلعن مةماللسلاب هلأ 4

 ق > رديف هنأ يرا 0 نيبامداخ قحسا 7 ةفلت# تاعاشإ ىف قدسال اناوصاو مهارب 7 ْ

 اقف انغلا| اذو 7-3 ع عام ير اودلل قحدا لاق: فرصناو هنعدو مث باج> ٍءاَوو نم هنع وس يد ظ

 ا حاصيال هن :كلو ندحي نغهوهلاقف انئلع ىلؤا مْ نكقدص لاف هانغ |مف كابا هللاو ان و

 | م رام نم م احل هك عفت مم 4ع ذخا يلازم عراط ذا هلعهو هدباود ذك أ

 اورماغت علط الف مح .نيئغملا هدنع فداصف دبا قراخم ىلا اص هنأ تثدحو ( قدس لاق) ٠

 يدم يف يناوالا كر راوح ا هه ايأايهل لاق م قرا هيلع لِقأف هبهلأسو قراخم ىلع م هيلع

| 
 مدخل ابحاص م نيئانغ نم جالو نوماع 3 نولا 90 لك ةدم نه سردلا 9 لبق ا

 تفتلاو هام ىأ دقدنأ هماعأف جر>م " قراخم هلأسام لعفت 0 ا ا هيدي نيب أوعسف ظ

 نوجد م ا سف و مس م سم سس م
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 انلاماو ةداو هقدح للا ءرغا ىنبلا 1 يضر د ١ ىف لأ كزمغ تيار دق لاقف نينفملا 5

 ..دحأ هباحأ اف ًارجح مهمقلأ اناكف ىلو مث يريغ هيرا 0

 كتسوص
 اهءاح رف اظوغ دبات ىنع * اهءاقش اهلحم :رايدلا تفع

 امءالس يصولا نءض اك ًاقاخ- © اهء.سر يع نايرلا مفادف
 اهمالع اننيب قئالس 5 مق *« اعاذ هلالا مق امي ىذ راف

 سشحوت دبأت 4 ينم سدلو صاع ينب دالب يف عضوم ينءو تسرد تفع لماكلا نمهضوع

 لفرإو ل2 قا ايعبر يرغو هف 3 يراحم هعفادم داو نايرلاو يا نالج ماحرلاو لوغلاو

 ءانغلاو ىرصاعلا ةغسرنب ديال رعشلا # ةماس امدحاأو اهروذعص اهمالسو هلهأ نم يرع لوقت هنع

 يلع ولان ل ل ر فيفخ زر نبال هيفو قحسا نع رصنيلا ىرجتيف ةبايسلاب لمر حرس نبال

 لوالاو تانللو لكبا رخآ العر ههنا ىئشايلا برك ذو نكح نع

 : م7 الا ديبل بس 0

 نب ركب نب ةيواعمن. ةعدعد نب صماعنب ةعبرنب بالك نب رفعج نب كلامزب (1) ةمبرنب ديبل وه

 ا
 ا

 ١

 ةهيستلال ل يي ت2

 نيرتعملا و 5 لاش ناكو رمه» لل نال دعا سيق 3 0 ب 4: ركعنب رودنمنإ نزاوه ٍْ

 صاع ءارب ولأ هو هموقو مههوق نيدو ممل تك ينل ب رأايف دال ودب هتلتقو ةباؤعنو هدول |

 هيف رد> 5 1 لول كلذ 2 4 75 الا بعالا» كالام نا

 0 عبجأ ةمبتكلا ظح اه حارق © ضاءةتسالا فارطأ بعالف :
 / ةيلهاجلا 3 روش نق كم ءٍو ةحاور نب هعدد تان يد>إ ةييسعلا عامز تن ة سانا لع 1 ماو

 ءارقلا ناسرفلا نيد لا ءارعشلا 4 8 نكد مالسالا كردأ ن 2 ني٠ءرضخلاو اه ١ ندودملا

 يرهوم ا زيزءلا ديعنب رع ىفهريك (ىنربخأ) ة:سنيعراو اسمحو ةئامر# هناا نيرهعملا.ب

 هيورههنبا انثدح لاق ىلعنب نسحلا ا مكحنإب د#ن هللا كمع نع ةيشن ر 2 ير لاق. 1

 3 روسملا نب ىلع نعو ياكلا 3 هد ىلع نع دعس ىنأ نب هللا دع انثدح لاق ظ

 | يصاقولاو : هب لود ناو بادناو ناظم لاونا ممم 0 لاحر نعو يي ؟اذما نعو يمءصالا | |

 00 ةافو دع تالك يف دقو يف شو هب هلع هللأ ىلد هللا لوو قع ملف هعمر نب كم أ ا

 ىلاعت هللا يضر باطخلا نير مايا ةفوكلا لزنو همالسإ ن>-و رجاهو مل- أف ليفطلانب ماعو |

 دوعسلا اهممةن 5 قرأ اسمحو ةثاممر< ناكف ةي واع ةفالؤ رذا يف كانه م تامو ام . ماقأف هنع

 د ءانأ و دم نب هللأ د. ْ ىناذغ هريذ يف ةيشنب رم لاق مالسالا ُق اهسشبو ةياهالا يفهن ب

 ةنس نيعيسو اعيس غب نيح لاق

 صاع نبا يدادغلا اد 259



 ناس نمر امن كلي كيَون# ةشوم سفنلا "يلا ىكشنت تماق
 نينامال ءافو ثالأالا يفو * الما ىغلبت انالمث يدا زرت ناف

 لاق نيعستلا غاب اءلف

 اًمادر يام نع م ير ةح> نبر شعت زواح دقو يناك

 لاق ا رمثعو ةئام غاب املف

 رمع اهدعب ريثع لماكت يفو * لدحر اهشاع دق ةئاميف سلا

 لاق اهز واح املف

 دينا فيك سانلا اذه لاؤسو # اهلوظوةاملا نهتمئسدقلو
 دود متاد ليوط نهد # بلغم ريغ ناكولاحرلا باغ

 دوم ءاضملا دع اهؤلكو: * هلو لع يلع ئرا موب
 ديزر وهو تفعذو صقتاي مل * هتيقل موي ىل-ثم يقي هارا

 دقو لاق ىممصالا انثدح لاق يناتسحسلا دماح وأ اند لاق رد م 00 (ينربخأ) ١

 ةعسر نإ 3 همو رقم يفب ند طهر يف ءاربلا انأ 7 ةئساالا تعال كلام نب صاع

 ىسعلا دايز نب عييبرلا هدم :عاود> وف 0 || ىلع دل مع كلام نب سصاعو رفعح نب 5-2-6

 نودحرز هل لاش ماش || راخم ن م لحجر عم كامعدلل اعد عيب رلأ ناكو بشر دعا تس ةمطاق 3 َآ

1ْ 
 ا ام داق دايز نب ع لاو ةانك بل ىمباطنتلا ىلاوهلا ثعل هيأ رش ىلع واخينأ دازأ اذا ٠

 مهن ن نءطف عسبرلا هنا ناخذ هدنع ن 5 وحر تدق مجال هناا نورد اوناك نوب رفملا مدق

 ناكو اع || 442” اف ماد /او ُثن 00 ندع اع ناكو ةعل ادب نامل اه 0 ناكو كد ع

١ 
 أ
 تر 0 0 هيلع اولذدف مه ميع عاودص َه ق ناَوعْلاَ 0 رفءادعأ مط رفع> و 2 مهياعم 26

 ودغلو موعات ل طفح مهلاحر ُق 0 ه ا ااذغ و م6 رو مهمل ناك دقو ءافح هنم

 هللاو لاقف هومتكف هنع مهلا ف عيبرلا صانورك اذتي مهو ةليآ تاذ مهاناف اهاعربحابص لكمبلباب
 عبرلا رجح يفد ديو أت تناكو ما مف ل اربع مكل 2 اعاتم مكأ تظفحال

 هلو يند و ل نوردقت له ديل لاقف هةه>و انع دصو كلللا ىلع انيلغ دق كلاخ اولاقف

 من لاق ”ىش كد_نع لهو اولاق ادب هدعب نامعنلا هيلا تفتلءال لوم صيخم لوقب مكن هر> 0

 قرولا ةل_لق نا.ضقلا ةقيقد َةلَقب موءادقو ةلقبلا هذه مشت اولاق كاذ امو لاق كولن اناف ا

 اهدوع ا 000 0 لوهوتالو ران 0 ّجاا ةيرتلا هذه لاَقف ةبرثلا يعد ضرالاب ةقدال

 عماش اهدلب ًاماق اهدشأو اع رراهراملاو يع سم نردلا بأ ل اهريخو ليلك ا,عرفو ليكض

 اولاق نلف هما نب ء ةكرتأو سعتب مكنع هدرأ سيعاخأ يناوقتاف عناق اهملغا مقملاو عئاج اهلك أو

 نم نسلف عا وعر نآف اديبا يع اذه مكمالخ ىلا او رظن أ صاع لاقف انيأر كيف ىرتو حببصأ

 دقو ءودجوف هوقمر 5 هي>اص وهف م ناو 1 دل ىلع ىلا ماكشي ير وه عا 00

 كرو 11 اوولْخل لا اودممف هبحاص تنأاولاقن ح ع قح هطعسو مدكب وهو الحر بك



 دايز نب عيبرلا هعمو يدب هودح وو نايقنلا ىلع ا مهم 0 6 ةلد ولا هَيباؤْذ ظ

 ني رفءحلل 5 ءادغأا نهد غرف املف دوؤولا نم ةءولم س اا او رادلاو اه ثااثآل نس , اهو

 ْ دايز نب عيبرلا ضرتعاف مهجحاح نم هل اومدق يذلا اور زق واف مه سمع ناك دقو هيلع اولخدف

 1 ديل لاقذ ممالك ف

 هعد ن٠ ريخ ص ا>.ه برا, #* هبعزقم 0 مول لكأ

 هعرتمنافحو(١)زح فويس * هعبرالا نينبلا مأ وش ْغ

 هعضخل |تح ماطانوب راضلاو # هعصعص نب سماع رايخ ني

 عم لكان نءالا تأ الهم © هعدعدملا ةئفلعا نوعمطملاو

 ةعيصصإ اهق لخدي هلاو © ةعمام ضرب نم ةلسلا نأ

 *+ هنن انه كطي هناك 8 ةنحشأ .يراؤي قح اهلخدي
 ١ عبرا ليقاف مويلاك تي 0 امو مالغاب يعاهط ”ىلع هللاو تب َُ> لاقو ماعطلا ْن م هدب 0 || مقرف

 كلذ لءف كلثم ديرا هل لاَقف اذكو ذك هل تاعف دقلو ةلعافلا نا هللاو بذك لاَقف نامعالا ىلع

 حتاوح نامعتلا يغقو ت 2 ذأ لعاوت ن 12 م ا ند يمأ ناو هع ند ةس رقلاو ل هيلا

 ْ فعضن نا.عتلاهيلا عرف هتقو نه هلزنم ىلا دانز 20 0 2هو مهفرصصو هتقو 0 ناد : رفدلا

 0 دق هلأ تفر ءاددق 0 0 ةيلآ تى للا 00 هلأ 0

 يزال 00 ناممتلا ىلا 0 3 هلهاب قمخلف كلها .
 الوط الو اضع ةعس اهلثمام * ةعس ىلا ال ىلامح تلحر ا

 الإ وس شير نم هشي روادع ل * اهعمجاب ع درو ل

 دار ير احلل قير دك ال + اهل زتإلا رازع تاورلا رت
 8 ىدع كضراب تدباف

 هلودب ناىعتلا هباحاف

 اليفوننباو اروط يماطنلا عم

 ؟ و 5

 0 تنس ثرح قد كال>رب درع

 اسس

 اليطانالا كنع عدو ىلع رك

 التلاو ماشلا 3 روم تزواحام »* ةيسأت 1 0 تك كل

 د

 اليق اذا لوق نم كراذتءا اف * ااذك نأو (؟)انتح نا كلذ ليك دق

 تعزدح 0 دعت هم كئاشا ف

 الوطناو اضرعنافرطلا اهبرسناف *# ةعساو ضرالا تنار ثيحب قملاف

 انك ناو اًقدَس نا لئام ليق دق يورو (”) قح ىورو )١(

١ 

| 

 ا

 ا

: 



 ( ةس)

  قئاقطاولاخدالا بلطيف * قاسي ون كةسبال عبر
 قزاملا كيلا مغنا تنألم * قباسلاو هب ىنمملا ملعيو
 « قئاوفلا «هبناع*يذكاالا

 « قئاعلاك:م زمغ نا دبال

 قباطم يهاظ تايزذملاب # قفانم نئاخ خيش كنا

 قئاذف ةوسد>ح ساح كنا

 قزان هئمكنأ يرب ع

 منام رك ذو 8 اهءاقف اهات رايدلا تفع # لاق يت> هورهظتال لوقيو رعشلا لوقي ديبا ناكو

 او ولآ دك دب مبا مهل لاقف سانلا هو>و نم مهرضح نمو ةروض نب ةزمحو دايز نب عسب رلأ

 ءاسلا اهف دازذ تاوصالاو ةيلحلا ينعي ءأي ريغب ةعضالا هلع ةعضخلا هلوق ريسفل يف يع.صألا لاق

 هيج رامماكم عض وف امهعفر مهيدي عضو اذا ةبادلا قباط لاقي قباطم سهاظ تاب زخمملاب هلوقيف لاقو

 فان ه2 6و ع تناك ند تدعسا فن هلعأ قزانلاو قيضلا قزاملاو قوش يفاطي ناك اذا كالذكو

 0 هبقع نب ديلولا دنع عمتا لاق عقوملا هللا دبع نب ءالعلا. ينثدح لاق مكسحلا

 ناك اذه دسل هل لاَقذ نامعتلا دنع دايز نب عيبرلانيبو هني ناك ام 0 00 د مهثو وك

 لعءد>ف اًم> ريمالاةمزدل نورياوناكو كيلع تدع هل لاقف مالسألاب هللا ءاج دقو ةيلعاملا سمأ ن

 | ناكو كلذ لدم 0 كرد 5 ينأ نءااب لأ لاق | اماعام لاَقف ينغ نم لحر هدس د 0

 لاق ىرءعلا يف ”دح لاق ىنار ىلا انثدحلاق يمع لرد كندحتف 0 كلك تك مل نمي كوبأ

 000 ماسالا يفر د نه عمسإ 3 لاق مشتت نب دع نع نساع نإ نع مرطا ىنادح

 هللا حبق لاقف ينغ نم باش لبق ا ىحسدق هرهظ ىلع ايقلتسم ىنغ ةيحريف ناك هناف

 لوقي ثيح اليفط

 تلون نيسطاولا ىف العن ان .* كف رشأ ثيحا رفعجانع للا ى زج
 ةراقاتم 00 7 قالت * امانا ولو انولع نااوا

 | تلو تاقد| تا كد يلا < 0 روق وف لال ردع

 ظ * تاحن امع ءاينعلا 000 « اوئدقحرادلا اوءاه تلاقو

 | ههحو نع بوألا ديبأ فدكف لاق موف اذه لوي ثرح رفعح يفإ ند 5-0 ىذلاا٠ يرعش تيل

 زرار ب نع ع نوعدي ةطرش مهل ”تامجدقو سان تكردأ كنا ينحأ نبااي لاقو
 0 اليفط قك ردا ولو م "ام ادي 0 كانت كدناو 5 فزرب يأت اما مداخلا رح

 ورا ) ماق يتح هللا رفغتسا كوش. لزب ١ هللا رفغّةسا لو وهو قاس مث هملت ل اذه لوس

 لاق لاق ديعس نب دلاخ نع مكح .نب دمع انئدح لاق ةبش نب رمح انثدح لاق:سنوي نب ليعمسا

 عشا نع هلاشن الوسر ا هل نحب لع” اكوتي وهو لمن قب سلجم ىلع ةفوكلاب ديب 1

 عجد من : سبا ؤرما اذه لاقف مهربخأف مجرف حورقلا وذ ليلضلا كلملا لاقف هلأسف برعلا
 ع عجرم ةفرط اذه لاقف مهربخاف عجرف 00 ,نم لوتقملا مالغلا هل لاقف نم من * هلأ هيلا

 لاقةيش نب رح ايدج لاق زيزعلا كمع ع نب دحأ ير سفن ىنعا ن رجلا بحاص 6 هل نهد

 0 + ذوو - سخي 7



 < ا هى رع وقح 2
 من 1 2 ويس و اا أ
 ا ا 6 7 ب

 77 - ب ا يملا 2 0 5
 9 دي رذاخ ؟ يما ل لا ِ
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 : 0 : 11 ا و ل لا عر :”دح

 الابرس مالسالا نم تسيل يتح * لدي "اي مل ذا هلل دما : :

 نب ردن انثدح لاق يأ ملا بيبح نب 0 نب دمحم ينئدح لاق ىمم ينريخا لاق دا (ينرب>ا)

 ةعش نب ةرغملا لا اح خا نر عيسك لاق 1 نع دنه.ىنأ نب دواد ن 0

 زدحارلا باغالا ىلا لسراف مالسالا يف | ولاقام ار ءارعش 00 نمدعتسا نا هفوك- |اىلع وهو

 لاق . يدشن ًاهللاقف ىلحملا

 ادو>وم انه تلط دقل « اديصق ْ كر ازجرأ

 ىفتلقام يندشنأ ال لاقف ةيلهاملا ينمي هنع عام تش نا 0 يالا كاف دحا ىلإ لسرأ م
 رعشلا ناكم مالسالا يف هذه هللا ينادبا لاقو اهب يتا مث ةفيصىف ةرقيلاةروس بتكف قاطن افمالسالا

 1 ؤوطعناكف . ديباءاطع ىف اهلم>و ةنامدح ىلغالا ءاطع نم 0 نزع لا 2 ه1 كد كف

 00 د10 تي لعورت كتمطأ نأ يئاطع صقنمأ نينمؤملا ريمأأي باغالا بتكف ةنامخحو نيفلأ
 0001 11و ال اطعم هصقن نأ ةيواندارأو ديزوتا لاق ةءايسعتو نيفا لع دبل
 ىلهلف ام.سا ىدعأف دغ وأ مويلا ةماه انأ انا ديبلل لاقف ةنامسْخلا ينمي ةوالعلا لاب اه نيفلالا ينعي

 رءع(لاقو)هض.ةيملو ا ىلع هءاطع كرتو هلق رف. ناد دلو ترانا كل ىف ادبأ اهضنقأ 7

 " ]|| دبع نع بويأ نإ مهارب اهب قربخأو مكح نب دمحم نب هللادبع نعم 1 يذلا هرب> يف ةيشث نبا

 ١ 1 هل ناكو اطأالا انص تهم ال نآةيلهاملايف 00 ناكو برعلا هوجأن هديا ناك الاق ص نب هللا

 قلعة ةءنب د راولاواموب امصلاتروف م مه.عطف 0 ددعسم ىلع موي للك يف حوربو اءب ودغي ناتئفج

 || ايص مالنا ةياهاللاىفرذن دقةعيب ر نبدي ل ماخأ نالاق مثس انلا بطخف رينلاديل ولا دعصف ةفوكلا

 ةناعهيلا لسراف ريثملا نعءلز مثلعف ن نملوا اناو هوئعاف امص تيهدقو «ايأن مول اذهو 3

 ظ : الاوتار هلا بتكو ةك

 ليقع ىأ حاير تره اذا * الع

 (؟)ليقصلا ف سااكع ايلا لوط #* يرصاع ديصا فنالا مشا

 ل ليبلفلا لاما تكافل لع ه8: تنل .ىرقمملا نبا فو

 ظ ليصالاب بذا ايص لويذ * هيلع تبحس ذا م يلا 2003

 ]| هتنباتلاقف ىعاش باو ايعاامو ةهرب تشع دقل ىرمعلف هيببحا هتئبال لاق اديسل هتان ثغلب املف

 اهيلولا عه هنو انوعد « لبقع ينأ حيد تره اذا

 0 207 ىلع ناغأ 3 0 ولا آفنالا مشا

 اذوتعف  ماح با نمااهلغ © اكر د10 تاع ةلاصاب

 هايدم 0-25 ىورو )00(

 لقصلا فيتا دحلا 2 # يرفعح 26 ١ لب ىورو (0)



 اذيلا» ايمطاف < عا 24 اريج فان كارد نقولا

 ادوعت نأ كالاا ال ىنظو(١) 3 داعم هل 6 ركلا اد

 ا لاقف م ماعم ل ىحت تال كولملا نا تلاقف هتيعطتنا كنأ و 520 ديبل اظ لاقق

 نا رمع نب 0 ةيش نب: رمع انتدح لاقزيز هلا دع نب دحأ (قرخأا) رعشأ هذه يف شا

 هياعو رصيقأ ين عم رشق دزرفلا 000 ذل لضفملا نع يلع نب .مسماقلا يف *”دد> لاق يبضلا

 هيف دبل لوق دشتي 8

 ايمالفأ انو د ير اك لولطلا لعلي راحو
 ةدجسس فرعأ انأو نارقلا ةدخحس نوفرعت تأ لاقف نسارف أبأ اي اذهام هل لبقف قدزرفلا دف
 نب ره_بسو شايع نباو ينةثلا ب وقعا اد لاو 0 هللا دنع نب دمحا( انريخا) رمشلا'

 نبال تلقف متيطا لاق فارشالا ءارقلا-هلسرا نم ىنربخا لاق ريمع نب كللملا دبع نع مهلك مادك

 نب دلاخو ىرازفلا ةبحن نب بيسملاو ىعازألا درص نب ناماس لاق فارشالا ءارقلا نم شايع.

 وهودعير نب دعا ىلاىدار لا ةورع نب 'يلاهو يناد.طلا 00 0 . قورسو ىرهزلا ةطفرع'

 ا برمعلا 8 نولوشو مالسلا كبوؤرشب كناو>ا ليقع انأاي ت نححم هدب يفو دحسملا يف

 قو دعاس مقلا و سما لاق حورقلا اذ رم | ولاقو هيلا قأودرف 0 2 نع اضلا كلما لاق

 لوش ثد.ح ندححما بحاص لاق نم م تاقف' 4 ا

 ينودرذ ةفرط لاف وه نمو تاقفهللا ىنودرف ةنس ةرسشع ناك نب مالغلا لاق نم 2 ولو هيلا

 لجحمو يثير هللا نذابو # لشن ريخ انبر يو نا
 لف ءاشام ريخلا هيدس *# هل دنالو هللا دمحا 0#

 لضأ م نمو لايلا معان #2 يدتها ريا لبس هاده نم

 نع ةعبش نب رمع انندح لاق يه.شنا 000 قضوا ( قررا و دا رفغتسا لاق مث هسفن ىفعل '

 هلوق نينفملا ضع هائغف تروتلا 2 مت ةملا ساح لاق باوبلأ قا

 120 يس ىلعو + ال نونأ ال سايعلا وبا و

 كلن محلا ةلاذكو © ياحا يعؤلخلا تير ْ
 لاق امنا ىنغملا 1 سايعلا ينبو ديبال امو لاقف ديبال لبق وه نملف رعشلا اذه فرعأام لاقف
 00 رعشإ بحعي ناكو هلصوو هلءف نسحتساف سايعلا واو هنا ال نونأبال نايرلا ونبو *

 تدل كاع اناء الا ضمبلاقف « علاوطلا موجنلا ىلبت امو انيلب « هلوق يوري مكتم ن نم لاقف

 دقناف

 عئاصملاو اندعب لالا ىتبتو * علاواعلا موجتلا لت امو انما

 * عفان ةبراب راح ىنكرافف * ةتضمراد فانك أ ىف تنك دو

 ادوعي نا يؤرأ نباب ىنظو ىورو )١(



 (ةهخ)

 وهو عقد أم هيلع هللا ةمحر ناك اذكه لاقو نوماملا ىلع محراو هعومد ترح تح مصتمملا يف ظ

 ؛ لوشو اهقاب دشني ١

 عجاف ىهدلاهل اموي "يرمالكف © انني رهدلا قرف نإ عزج الف َ '
 عقالب ودغتو اهولح موي اهب * اياعأو نادل د[ نسال اهو

 عباصالا نيت >ارلا يدحإ مخ 5 - مهدعب اع الاسر نوضعو

 عطاس وه ذإ دعب 0 روي * هلوضو باهشلاك الإ ءرملا امو

 علادو تايراع الإ لاما امو

 عيباصالا املع قحم انهما موز
 عكار 0 1

 نإ

 # ىف ١ 2 تازمسمالإ ءزملا امو
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 د

 عطاق لصنلاو نيقلا دهع مدان * ةننس اخاه بلا لاثم تدع 1

 د

# 

*# 

 يترنم تح ىلا ينارو سيلا

 تع ىلا نورقلا راخأ را

 # علاطإ وع ولطالنادف انيلع #* دعوم ةينلا نإ ندع الاؤ

 عجار وه نم نايتفلا لحو اذا اينظت الا كلب رديام لداعا :

 عر اوقلا هيت مل مر ا ىتفلاب ىهدلا ثدحا ا عزا

 عئاض هللاام ريطلا تارحاز الو # ىملاب برا وضلا ي ردنامك رحل

 لاق ىلع نب نيسحلا ( ير ) هرايتخا ةدو>و هداشنإ ةدو هظافلأ نسح نم هللاو انيحف لاق |

 يزارلا ديم نب دمحم اسدح لاقيريطلا رررَح نب دم انندحو هبورهمني مساقلا ن ده ايدج ||

 ةريغملا نب دياولارا و>يف نومظم نب نامعناك لاق 5 نب د نع لضفلا نب ةملس انثدح لاق |

 هيلعهللا ىلد هللا لوسرو رفاك راو>يف ' ءانوكي نأ 1 ىغيذيام هللاو لاقتذ هسفن يف اموب كشف ٍ

 ا00)0 ار دلما لاق ف ذأوج نم ازم نأ بحأ ل لاقت ردا دل ولا لاا تتاح 1 ْ
 مارا دج لا ىلا هعم جرف كن دجا ف د عل ار ىتح اني بهذاف لاق لمفت نانا نكلو ال

 م ًاربأ نأ يناأأس مث 3 هن 5 3 0 اذ مط لاق شارو ةعامج ىلع مقو احاف :(

 ةعسر نبديبل مهعم شا رق نم نوندع ةعاجو لاق ”يرب هل يأ اودهشالاق عن لاق ناهعاي كاذك ٍ ؛

 ألا نامع هل لاقف * لطاب هللا الخام *ىم لكالأ *« ديا مهدنأف موقلا عم نامع ساط مدني |
 مهضعل راشأف ىنءامموقلا ردي مف ت 2 5 لاةف * لئاز ةلاحمال مل و * ديل لاقف تقدص

 آ

 لاقف لوزبال ةنملا مل 1 لا ف دل و لود( بكس" :| يف هقدصن داعاف كلا سيعلا نأ 6 ل 1

 نامع هح>و مطلق 3 1 ا نيف م 5 اا قر اذه ل ناك اه نك رق ريشعمأب 1
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 أميصل نأىلا ةحبححصلا هذه يف. 2 هللاةف س.الاب اذه نه ةعنم يف 1 لئاق هللاقذ ا

 ىنتدح لاق منبلا نب رع يلا نزرملا نب فاخ نب د#م (ينرب>ا) هللايف ىرذالا باصاام

 3 ٠ صاخشاب 0 جادا ىلا كالملا دبع بتكلاق شايع نوه ديِعا نع يدعنإ منا نع يروتلا

 " || تام ىتلا هتلع يف اموب يناعدف لاق عفر اقر مهجر 2 ريعاو هدلو-ةهزلاف دف هيلا ا ظ

 رءاشلا لاق م تح. ا م اليوط دياستف هدب نعد نو ةمقاب ا ام



0 

 ظ اس 0 ِي دم 3 ام تعاخ ن ةحح نيه.س تزواح دقوياك
 لاةف ةند نيريثعو ةئام غاب ناىلا شاعف |

 لاف نيس رمثعو ةئام غاب 3 ل 26

 32 اعدم رشح قلك قو 2# قعر اركاع دق تهد 2

206 
 2 معاد ديدبح نهد # ناغم ريغ ناكو لاحرلا ماع

 وعي ةاكملا دع :(هالكو «- ةللو هيلع“ ينا زكارأ هوب
 تدحرذو امذبقف مهرد فال | ةعبرأب يل ار 00 تددحو دقو طل عوالم لاقو رشدتساو حرفف

 اهوا يتاا تايبالا هذه يف ىنغو هيلع ةيعانأا تءحس يّتح بابا تغاب امث |

 | يودشا )ورع 3 و «ىلهعر مه.ةز> يداولار 2 ماغم ريغزاكو لايحرلا ب

 نع يرذعلا نع م نب نوره ادد لاو هبوره» 0 مساقلا نب ع ان د لاق ىلع 3و 7

 قلغةماتعأ عم ىبس وهو ةعمر نب د.اىلا يئايبذلا ةغبالا راهن لاق ةيوارلا دام نعىدع نب منيبلا '

 رعشلا ند ضرَق أ سعاش ان. ءأ كينيع نا مالعأي هل لاو هل بدسأف 4ع لأسف 2 ع قس ا باب

 هل لاَقف »* ىلاو 2ك نددلا ىلع مل 56 ملأ # هلوق هنأ اق < 0 اعيش ين دشنأف و لاو معاي 5 ١ لاق 0

 ىلا هيد برمضف # ميدق "سرسرلا ةلول .للاط هدشناف ىنباي يفدز 2 يي رعشا تنا مالغاي |

 ىمع ريبخلا اذه ( ينرخأو )ان ةقاورع قاقو ابنك نق 5 ندا كل ا هيد

 6ك ينراحلا ةداتق نب هللا داع نع نيا دامحو هنأ نع طيقلا خ 0 2 كل ل

 5 لاق م تاق رمد > نحيف ةعسرنب 2-0-6 ل له ةغبانلا 000 0 0 نإ كا || ى باس ةغلا 0 |

 2 0 دنا لاف : 1 2 0 1 | ةغانلا 1 لاق جرخ

 لافقلاف بئاذملا يماسل * يلاو ا 0 2 لت 1

 5: هّدعب 1 ا سمح أع يق أ تن ةغباتلا هل لاقو

 موشو نيءعن الاف لقاعع د ميا سم ؛سرلاب دل وح لاط

 هلوق هدشنأف يدر نوه ر ب ١ تاه لاقل ١

 اير طرعان وك 6 اهماقف اهل رايدلا تفع
 _ى'

 م ا لاق زيزعلا دبع نب دحأ ( ينربخأ ) بر ءلا نمش تناف بهذأ ةغباتلا هل لاقت
١ 

 ربا ننكل قاف انزل رض 31 اديلوا دعت نيلاخ رع كح دمحم نب هللا دع ينثدح لاق ا

 نحر صتال وهب ودب هحس وة ةلادل. قاف ةاوأ ضو ذاف ينادنكلو تمي ل كاأ نإ ين 0 دلو هل نس /

 7 دقفمامالا مساذاف دلوع طا ا.مامحأ م 906 صافاعيا ا ا فرك كلا 5 ا ةذراص 4 اع ا

 هلوقدشنأ 3 ا هرأب 2 رضح.إو مط لقف اوهعط اذاف مهلا

 ائيطو ًاشخ هقوف لء#_حاف كابأ تنفذ 0

 (رصغ عبار ينال 01 : ظ



 ( هم8)

 انوصغلا نددسا أمس "# وراه 5

 انه قل تارتلا ف مس هحولار 5_5 نيقيل

 ةديصق نه تايبا ق 8 حرس 0 نأ ساوبار 5 دقو لب ثوط هدم صو نك :رم"تانآلا هذهو لاق آ

 يتحس وص هسنحم ملو هذه ديل

 * اهي يطق عا درسا له ينبا
 انيطق هل ا لم © ارألا ناك يذلا قو

 انلااذإ قسما ىف كرز اكأو كرش الود
 انيملايلا ىف . مدولثع تدعم سالو تيارتنا اه

 ائيخذ ميك لوطن ند كو مهدعل تيقبف

 انوهلاا وب« تددشزا يندم ككلم امو قعد
 ير ا 2 كاك ادام تينا فاو

 ١ ءاتغ هيفو ةافولا هتريضح امل هيتنبال لاقو لاف

 رك را لا و 211 لو * اههوبا شيع نا ياش انا ينك

 مالا ارح و اهي اله هب هواش وع نا امو نا ناف

 ردغالو قيدصلاناخالو عاضا « هفياح الىذلاءرملا وه الوقو

 . (1)رذتعءادقفالءاكالوح كبي نمو# مكياعماللا مسا مثل وحلا ىلا

 ىينبدحاركذوقدحسال هنا يماشطارك ذو يطسولا ى ري يف قاطم ٌففيةح جز تايبالا هذهيف

 ْ ا رفعج يف ندا نا مث موب لك ىف اكرجاع ناسلع هانا تكول : مهارب 0

 اتقرصنا مت الوح كلذ ىلع اتماقأف نابدنت الو |

 سس وص
 كازو ا م لولا ىلع ءأف # ىلات اه ليز رانا

 ادامف هلتدع مث نسحاف * اندعمن ندحأ مث نسحأو
 اداسولا يوك اس مدنا © الإ هلآ توند اخ ؟رارم

 قاطم رصنلاب لهر فيف>خ ةيراشل ءانغلاو مالا دايزل رعشلا

 م7 هيسلو معالا دايز را قعد

 ٍ ) 00 ةجراخلا صاع نب كلام ينب دحأمت ثراانب سماع يف ا .ةلادم .ءيل ومن اماس نإ دايز

 نبانع هع نعىديزملا سايملانب دم ينربخأو يركسلاديعس ىنأ نع دا نب ىلع كاذب.

 5 .قيدصلا ناحل اعاضم هراح سدل ىذلا ءرألا وه الوقو ىورو 0

 او جنو طعتاا/+ فقع هيدي

 70 دل 1 اا ير خب

 نا 2000

 01 معو

 0 تي ىف هيا ا ليدي
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 3 ” ناهصابهأشن» ودل 1 هدإب يف فم ااخ وهن 20 .حاطن | 5 0 مالا هل

 ىلع هينزج وهناساةنكل ىلع ظافلالا ح. هصق رهشلال رَح ح |ىعاش ناكو تاه يِ جاهز يةفاسلا رخىلإ لقشنأ |

 مالا ادايز نأ ين ؛ادللا نع تن ”دح لاق يس وهن ا | ىلعن ند( دل ل ة

 3 5 1 تاق أ ىلا كيتو اد: نادل تنم هل لاق هءاج الف اطباق ةحاح ّق هلل-ريل هل ًامالغ اعد

 حبقلا ةياهيف ىرت م هظافلا هذهف عنصأ تنكر الم كبل تلق نا. ىلا كتوعج ند دي لا

 هلو ةريغملا 0 باهملا 0 لوش ىذلا وهو ةنكللاو

 تس وع
 * اورئاذا يرقلاو لفاوقلل لق

 * ايه ةحالاو ةلورلا نا
 * هب رقعاف هربقب تريم اذاف

 « اهتامدب هريق بناوح حضطناو

 ت2 نمل ني نيمشلا دعبل فأي

 4 نمر لوط د يم ف
 * يراالولاتملاىلا سل لتقلاو

 : متارلا دحعءالو نيرك ابلاو

 حضاولا قيراطأا ىلع. ورع أربق
 ياس فرطلكو ناحبلا موك

 حئابذو مداخل" :نوكي دقلف

 جزاثتملا امنرق علطم نيبام
 حتافصو ةئسا نيب تودال

 حصانلا قيفشال رخؤي ايح

 5 ءارعشلا يلا م نم ةدودعم 0 هما رات*#و يفاعملا ىق'و مالكلا ردات 22 اذهو ةليوط ىهو '

 ةيدحلا دول م هلك دي 0 هلوا 8 كورلا ةعل ؛رالا تاس 3 2 عماجح ن 0 1 2 اهمدقمو دايز رهع ظ

 نع ىركسلا ع شفخالا ناماس نب ىلعىنرب>ا دقو ىطسولاب جزولا ةقيرط يف ثلثلاو يناثلا ىلا

| 

 0 .دحصلاو داش لوف اذهو يدسعلا نانامال هادا دعو 1 ند نانا ع نا بيح ني دم

 نب قحسا ينثدح لاق 5 عبكو ا ل قريع مع عوفد. ريغ'ةأورلا امنوددق دايزل اه 5

 لاقف باهملا نب ةريغملا مجالا دايز ار لاق هبانع ةثئاع نبا اني لاق يمنا د

 حضاولا قيرطلا ىلع ورع اريق * انمض ةحاملاو ةعاحشلا نا

 مياس فرط لكو ناكملا وك باج رعاك نقي تورخ ن8

 (ىررخلا )راج ادب ر راش لع - 0 'اًقءدنع 5 ترد ةياجلا باهملا نب ديزي هل لاقث

 00 ا ينايشلا دهم نب كلام

 هب درصق 4م اع تئرقف مالا

 دايز رء-ث هيلع ىئرق دقو تاقف سادعلا يبأ

 مارا ددعمللو تءر 11 ءااو »2# أورو اذا ,يرقلاو لفا ودلل لق

 اندشن أمت ةئسح 57 1 ىنعملا اذه وحف نيثدحلا ضعدل تك دقلو رعشلاراتخن م أبيع 1 تاق لاق

 ناب 92 جاوا: نيم قو ع ناك سلاسل

 # دا ابأ ميركلا دجاملا ايدنا
 « :ءامكل نكي مل نا ىنابهذاو

 00 اكرقؤ هءلع ىمد ند ادعضناو

 ناس>الاوفورءملابر قد

 ينا رقعاف هربيق تءح ل 0

 8 5 7 يلا 8
 املك و هادي نه 3 ل



 1 ا م ا نو
 5 .- -- اد ديو اة 0 2
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 باهملا ناك لاق 1 نع ةشئاع نبا نع يمتحلا د ب قس ينثدح لاق عكو ( ينربخأ)

 6 19 اناف لاق ًامايأ هدنع ماقأف ا هل ساآذ 1 مالا دايز هيلا جر 3 4 هه رفد ىنأ

 دايز لاف ةماجخا تحدعس ذا ةماح 0 هل راديف ا ا 0 تاءح ه بارسملا

 ىراطتمل نايدلاو ةمذو # ىدبهبعو ىفد يف ع |ىنغت

 قاحغض ةيغزم رذص ىلع »# ىفاخنالو ه.حءاصاف كتبو

 يرادترك ذو تيحاتركذ نب اثوص تدنع الك كناذ

 رااح ل كيذا امل 8 راجل كولا تقم اما
 نْثل هللاو لاق هذه كتراح يهزأ لاق ص و دايز هللاقف سوقلا تاه مالغاي يببح لاقف

 0 هد اما أ طعا 1 لاقف بدي يينافم 0 ينأب ىلع باهملالاقف رعشلاهدشنأو كرد اد

 لوق, دايز ًاشنأف كرما اك هطعا لاق غلا تتكامنا ريمالا ءاقب هللا لاطأ لاقف رانيدفأأ
 باوملا قارعلامرقاهب يل يضق # ةيضقك يأر نم انيع للف *
 ل مهلاو مهلا اهندباف تن 3 د م اهملا بيد هاك

 دل تب تا لاقو »* َه رد نب لجفلا لقع همزلاف

 برقاؤ ىراح لد مي راح ةراحو# هرا> عوربال دايز لاق

 تبيح هباع دب لمع ذأ و تييح حم تا هناو هيه 6 1 ىلع 0 فاأ هللا تديح 1 لاق

 لاَقف ماقف هياع ناك جابيد ءانق قش نعت يرد ام هيلع نغض تبيح ناك دق و

 201 تاهملا دإ> تقو 5 قلو # هدحو تقزح جامي مددلاام كرد

 3 0 فوجي اذه ىلع تعم :ىدلخالا تق رذ ام دايز قدص هل لاقو 2 ني ىلا باهملا ثعبف

 2 ١ ا ردا 5 عك و ىف ربخأ دقو هف رص و لا 1 ةمأو هردص نه ه:«يخس لد 1 هيلا 1-0

 ا
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 ١ برت نب ةداتق يحابم لاقيدع نب ميلا ن نع يردحعلا لاق سارف نب مثيلا 5 د لاق 1

 وهو باهملانب ب هب 2 محاعالاب 0 جاريد ءابق 4م ءاعو جرحي دايز ناكو ناك رد مالا دا زو

 دايز لاقف كال مأال هيد , كرتلاو 2 اما نأ هل لاقو هبا قزهو 0 عنقفهب صاف كالت هلاح ىلع

 7 باهملا دإ> تقرذ امكلو د هدو كفر جايدلااه كر م

 0 1 أ هللاو ال لاق 2 اًئيش تاق ةمام أ انأا هل لاف بلهملا هباعدف هيف لاقو هلثم ربخلا قا دو

 ١ "ا ةحأن ,ارذعا هل لاقو مهردفالا ة رشعب هل ا هل حو اكو هم ا لقت الف لاق ريمالا

 3 ردعم 3 7 كينع 0 0 2 م دايز اهلوشإ ءانغلا امف ىف ِحاا تام الا هذهو كف رع شع هناف ةمامأ

 3 دايز يلا لاق :ةمش نب رمع انثدح لاق يله ها دبع نب د+ا كلذيف هر نو ا

 : 1 هند لانغناكفرصم ن م هن .ةفلاد# نب .لانع هيلعمدقو سرافب ر معم نب هللأ كت مع نب رم م ..عالا

 38 : 1 دايز لاو ءاهقفلا تدح

 0 ريصم نم لاملا ىغتني لانغ ءاحو # تتادق ةماقلا نا انثدحي -#«

07 
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 رمدق ند و ةاللف نم ىربتا ناوباو * اقداص- :؟ نارا باب ناب كيف

 هللا ديبع نب ر# حد لاقو

 ادازو انتين-قرف يطعاو * يبأت اه ليزملا 5

 ةثئاع نبا ع نع دايز دمم ىنري>ا ام "دل يبأ نا ١ نما« دجما» ةنالثلا تابالا رك ذو

 ' لاق ملا اي امندلا يأ نب ارو ةةئاع نإ نع نتا 2 دل نب ماه يف ةريخاو

 تداو دوق ولةمامأ اياب رم هل ل ىلإ نإ لق ةما هللا دينع نا 3 اًقيدص . مالا دايز ناك

 لوق, اثنا هرقل املف هدصق سراف ىلو ا.لف ادبا دحا ىلا جاتال كتكزتل

 اهمالك انيبتسم دايز نه تنا * حصان ةلاسر صفح اا غابا

 اهمالط لع سفح نإ فكف # :اعودرتسال ساشلا لثم كاف
 ْ دايز لاق ادبا اهمالظ كءاع نوكيال رمع هل لاقف

 اهماظن كيدب يف دعم روما * يرانارسلايفهللا اوعداتنك دقل

 لاق كلذ تءار دق هل لاقف'

 ايما كتارا مانلا ! ناقو نانر# تركات تد طا لا
 لاقف ىلاعت هللا ءاش نا نومأع وهف لاق []

 ايداح شضرالا تراه ل 5 + ريدي نا هن تأ اضرار لذ
 لاف دايزاي كلذك ىهف لاق

 اهماقم ىلع لثب مو ٍيمفنل * اهنضر ماقمال امرا ترحل د

 ١ #« اهماع لل ناو ناي 8-من اما و ١

 1 لاقف كل للا اهمئنأ دق لاق ا

 0 اهمامغ هيض مل ءامس يجري * ةباغ نشأت ىلا ىو شك تلال ْ

 ْْ ةيراجو ا,اماحو ةردبو هسئاسو عئار 0 احرو 2 لاق كتجناح ليف كلذ

 ماع لك يف انيلعكل وهو تلاسام عمم كل ازمات لاقن د + تصور تال مجدا

 كلذيف لاقف للا هلزاف روباسإ وهو جريشحلا ن هللا د.ع ىلع مدق ىح رم دنع نم جر

 جرشحلا نا ىعتب رض ةق يف #3 ىدنلاو جار راو ةحاشلا ا

 # جنشنأ م 4ئدع نيفتءملل »* 1 وذ جو سصعا كلمه

 0 2 ىطصملا ل ءل نإ ىتتلاب رياذملا 0 ريخ اي

 عري مل مكلاوت 59 تيفلأ © مكلاو 1 ا كدا ا: <

 0 نع انزع ىج هللا كدا نع كر تع ءرد فال ةردشعب هل ساق

 سألوا رباو زي 8 صاع نب هللا دبع دايز ىنأ هيف لاذ ريخلا اذه نمحرلا دبع نب نسما ْ

 رعشلا ف دازو 1

 اداودح اماسإ تالعلا ىلع *# الإ نهدلا ءارثال كال خا 1 :

 1 دج يل م يي يل و جو د و تبيع يصبو سيجا وجب عبسي بدي يم ا دعم جو جا وي ا بج ب دو ب يو ع بدسم” مص ع عما
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 اذ انف تنك ول كنا امأ لاق ا اهمتأ يف خعءذ لاق فلا تدب ,لكك كلو 2 اا 0 رم هل لاق

 2 الأ 00 لاف ةعئاع ا اعندح لاق يرملا دع نب. دخا ( يتريخأ ) .تقزرام كل نكلو تحف

 00 اف 0 ف نبل 6 نم رج ىلا كلا هاغ 5 ثءشالا نب 0 امل لاق ظ

 تدّأ دق ل ثرق تءلع دقلهللاو امأ لاقو هرب ىلع كالا ديعماقف نوعاطلاب تامم اعلا نم مهو

 ْ أ رعبا نب ةرج ويلاوم اوناكو ىمحالا ورميفأ ن , دالخ د> لاقو اه 0 نم انا مول

 ا "1 ضرالا ىلع تفاو ءاهشلا نأ تددول هللأو امأ 1 سرع: نعد ا ناك تام امل بان مويلا وع

 ه1 ىدر رقلا لاقو لاك نع لئاغتف كلما ديعاوممسو هدب دح اان عك
 اردقلا قفاو ريهضب يذلا دع #* د ىلع. اود ال سانلا اهم

 اكل كي ةنعو وكلا قلع ط هد لوف اقاتي ال هادي تناك
 اكتر اللا كل راق تا ناقلا # كرر تقف صفح انا كنك رقاامأ

 ادعت اموقلا سنك لت فيدلاب # -نمودو ثلا نم رار 0

 اردتقا هب ىلوملا اذا هيف ناك ام # رمعيف نددس+ 2 هتئانإ 5

 87 هل وأ ااه نودع اذا
 ا ام تلا الواو ءاقللا موي < هلكتوند احلا ىلا نايس نم <

 لاق ةملس نا 1 253 لاق سم نب نافع انثدح لاق ةيش نب رع انثدح لاق 0 ) انربخأ)

 ارصنلا هي ' يعل ءادعره مولو

 للا د نب مساقلا قرم ىلا رمعم نب هللا دنع نبرمع ثحب لاق ةسغن ناملد نعد“ نر

 3 | اسوالاقت هدب يف انين هدب جرخأف هل مح اي لبا وهو ورم نب هللا دبع تيأف راند

 اال عنا مداقلا 5 ةةارما 2 اقف | مارش 0 ىنأف مساقلا تس هحا> ىلع انتءاح دقو احر

 نب الاف ةئيدملا لاني مسه ةبزمعلا بالا 6 عم: رم ناكف لاك طع اف همع هذال انآف

 1 * ك.حاص نع ىنغاب دقل رءع ىل لاقو لاق 5 ةئردملاب باشا هذه ىنتقا نم هللا ىزح رمع

 3 ىو 0000 ةررحاف هناك رامتالا نطو اذلا افلا نيرجنايلا لس 1 كاذامو تلق هتهاكا

 "|| رمع هنم اهعاتباف اهعيب ىلاجاتحاف اهاوهب ةيراح لحرل تناك لاق ديزوبا انثدحلاق دمحا ( انريخا )

 ل ٍلوش تاغنا اهنع ضف [غ ف راو 0 هللا كيسع |

 رسسحعتلا ريغ ىف 5 يف قب و * هتطق دقىذلا لاملا كل ا

 كلا 0 يلق هب يحانأ مجوم كقارف نم 0

 لاق 3 * لح رتال لاف

 ىرذعاف توملاىوس“يشانق رشي كبل ك ءيبرهدلاد وءقالواو

 رمعم نباءاشن ناالا ل صوالو .# انئب ةرايز ال مالمس كيلع

 يبا ١ ديل نك ([ عنا كاف 2 ينريخا م( فرصنا اهذخاف امعو هلا ركل د تيان انف( لاقف

 هللا دينع .نب ردع مجالا دايز اطيت-ا لاق ةشئاع نبا ىنثدح لاق دايز نب دمم ينثدح لاق دعس

 2 24 هانإ هيا رايز صا ي رددم 3
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 رششنلاو مئاقلا ىقبن اهل نحتف * رمعاينيملا دوج ائيلع تباضأ ٠
 رحجلا قاش هب ةياض نع برايو نب ةءاص كدءاعس 2 نيع كتباصأ

 رودلاب كانيقو اموب قش مل ناف * هلت 0 2 اهشالاب كاقرتس

 لاق: يرمعلا :ىددحت لاف ياركلا ينادح لاق يم قرد ) ةحرسو ءاضراف تامآلا فلق

 ةطرش ىلع و يلعن نيصحخلا ن ١ 0 ميعالا د دايز ح. ل الوش ةيوارلا دا جدي -_ ينأدح

 دايز لاو ا عصشإ 1 ةحاح سو عاب | هل لاق يذلا ة ع نإ هللا 00 1 ايا ثرحلا

 ارد مولع ايكو اج مضهج نأ كلاس

 أريقت 1 5 ىل عنااو ىف #* اللا هن م تف> يننا ولف

 اريمضلاةئم للا طلاخ دقو# هدنع امل ءاحرلا فنكو

 ارورغينظناك ؤسمايناف * جاع مغهج بأ ينلقا

 لاق ناثدحلا نب , مداع نع بعصم ن هيما ا ء يتاركلا ينثدح لاق يمع 0

 لاف هيف ن ةقاق رغم نب ةداتئدب اء دق أ سس دقن وهو محتال 1 يم لا ا: دن دير نع

 2 0 ى> كخحنو كموق ضاع قرع كا يوعر 1 كل نأ 1 ءاتمح نب ديزيهل

 هيف دايز لاقف كاسم وأ كد.ص دق توملا كناف لالضلا

 حوريو ًادهاج ودغي توملا ىلا * يتفلاو ءانبح نبا توملا ينرذحي

 حرس هاو هد شاع نأ 0 ا تودال ا "يصا لكو

 حوا 50 ظعو كاخأ * ظعنال ءاننح نإاب ديزل لقؤ

 حولي نيملس ماو ىقلا لحأل خد ل_م د نيدلاو يذلا ا

 حج 2 نيد راعفلا طظ.اع تار ان ارداس نقاز هلا قارم تءنانو

 ءاحطأ اذه لع فو ردع درمأو كظعو الحر 0 هللا كد. ينرللا ما نب ديزي هل لاذ

 2 دعاو اق كحمو بهذأ ناع كف قم كال مك سف ع قاس هللاو ءارالش مذإ كا

 ايو 3 ! برثتال لاذ هيفهنلا أوءفشف سدقلا كيع ند ةعامج هيلا ع كرذع ليش 3 هللا

 نسما ىلان ءثدح ى نإ ىلع ىدح تعءمس لاق ىلعنب دمحا ( ينري>ا ) اذه يوي دعب هيلع

 لاق ننايلأ هاو الف تره ره ناو لعر لقافإ باهللا دنع ًاسلاج أت :5 لاق ىنعج لجر نع

 كل ا 2101 تدرس تت >> لام دوق تا 0 .الا هللا حاصا لاو ءاذ هرش ن ه4 كب ذوعأ يفإ مولا

 ظ هدد د كا لوقلا ا تاهملا كك مهرد

 ليل لك نالطلبتلا رع اذا .«ت ةغر راف ناطاملا هدا ىذ
 مب هل سعأو ضورع اهف افلأ نوثالث نكلو اندنع يهام هللاوف فنلأ ةثام ةمامأ ابأأي باهملا هل لاقف
 0 لاق م دسيتلا 2 .ءااوبأو يناركلا ينثدح لاق نر معألا دايز وه اذاف |

 مكذايز 24 للا مح وسسف ن 0 ص و سد ملا دع ع رع نأ ع فدررِفل 58 مالا اداب

 لاق تاع لاق كل 1 ا مل ايش كدا 6



 . : كل 0 0 ملا“ اب روسهلا بد 000 1ع الا وو 7 4 57 5
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 قدزرفلا ميدا يف هارا احصم * هنو نا يل نودابلا كرت امو ا 42 . - ”

 : قرغإ رتب او مرعلالا * اسووغ نا انل يدم امواناف

 )0 دمع رخلا اذع (ىرخأو)* يب هدواع امو كيلا كاذ لاق كراشتن له كبسح قدزرفلا هل لاقف

 || ًالاع ناكو شار> ىنئدح لاق هسبأ نع ماقهنب سابعلا نع يبتعلا ايدج كاف يردوا نسحلا نإ

 ا
00 

]1 
| 

 ا

 ع 0 دقو دب نما يف ىلاثا تال دانزو قدزر فلا ليقأ لاق 0 ربو جروأو نأ ةيوارا

 | هاقلتق ماقف كيلع 0 دق ىدزرفلا اذههل ليقف 0 ليقأف , مالا ليق اذه نم لاقف هلوح

 | هد ذنم سيقلا دبع ءاجغىلا يسفن ىنعزانت تلازام قدزرفلا هل لاقن هحاط 1 الخ اووك انو

 ١ | دقو نم 1 انواع عاصإ : 1 اع يرام الا توار يل لاق تالذ ىلا كوعدب امو دايزتلاق

 0 ةاعأ ارم جرشحلا نبهللا ديع ةق يف معمتجا م 1 أف وه امو لق هدو كنب 1 هه يذلا 0 7

 | هم رعشأ يناذ هّقنع يلا دمو هل. لعب ملنءو ينه رك ور همم لاق نش انف تا دقدل  ت

 ش 0 م كرف تلعن تلق ام وقال لاك 0

 اكل لا يف ليعام اذا * اهكوحأ تب ءادح ةفاقو
 ئرقشالا كل لاَقف

 الالح سوحما نيديف كاذ ير ب مآ كانا دعا 0 0

 ١ "كنف يفلش 10 0 نيح اه ام ىلاعت هللا اها 6 بعك م لاب تاقف رض>ح نم ىلع تاقآف

 ] َ آل حت لجمت الو ةعاس كسفن يل به سارق ايأاي.دايزهل : نلحللا يف هيلع تغزو نان
 ها ك0 ةمككمي اح هلأ يديها قدزر فلا نظو كب عر لورا

 قدزرفلا ميدأ يفءار 1 2 + هدراذا يل وجاهلا كرت امو

 قرعتءال هولا ل «* همظع نوقدي يح ارك مو

 قنا ا مظع كاف * هماظعنمدل | وقيام م م

 قرش رحبلايف قاب 26 ا« انت 8 نا 0 امو اناف

 0 رقخألا تك نك يأ دايو رذتلا نأ لاق ادم ص كيا عوق ويعاالا فدو رفلا هلا تنفا

 |مف لوش يت "|| ْي هال اهف :ة دع ْق هيلع ل

 مالا بذاكلا نارتو * اهرش اهريخ ةلبق

 مئاص ًاياض نكي ملناو * 9 طبمو مهفيضو |

 لو هيفو
 رعشلاب بدعي نأ 3-2 ثنمأ © مهرعشب لاحرلا هللا بذع اذا ٠
 ا

 د ل مسدس / 11 1 .

 تا ا... اال

 يك 20 : 1-7 7-5 7 2 د تع دا 0-7

7 

 لوش هقو 1

 ا
 فا ارا اهيداممن 0 فاما دئ اهات رفصم دزالاكتنأ ْ 2

 | أ شاع نا؟ةع نع ميلا ا 0 لاق يأ 0 لاق ربكب نب و 3 دمأ ىنادح لاق عبو (ىنريخا)

 | ونأ لاق اذ مه نم دايز لقف مالا دايز اذاو ةرصبلا كد سم يمر لا ةبالق وبأ لخد لق
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 0 لاقف هسار ىلع ماقف يملا
 ىغاصريغ ٌمثقدصلا لبكل لاي © اماف مرح لهك ايارغاص ث

 نع ر را قاخ هل مقلخ من سانلا قاخ هللا ىغت

 اولا ىلا 00 و * مكليت ناك اب الإ اوعمست ٍ

 راقملا ُِف اود ا ه.4> نإ »* مكنم تامنم قحلا لها در ولف :

 سرواونلايف لاق ةءاما ابا اي نوئفدب اوناك نياف هل ليقف

 د6 ةيراش رابخا 5

 دار ناكاعلا نأ لع كلا تاون نم ذل وم ةيراش تناك ( نيسللا نب لك حرا 00

 لب ليقو قرلا ىفتا> دف 3 هم 02 امدحد هنأو ةحان ىند نينوردلا ىْول ب ةقاش يف نه

* 

 رشانو سوسيأا ثاريم ةعاضق * ثرومو تيم خي_ث كناف

 نإ

* 

 تذخأف يدولان مهأرب ا اها رشا ملءان هلا | 7-5 ا م: داق مشاه ند 5 نأ |مرتشاف تعيب ف تقر

 0 :ناكوا ع>حرذ مهارب | نا لاش و بن نع ىلع اهمده نك 0 < كالذب وهنع ع | 3 2

 نراع نكي م يذااز ما نا بد مع لاخ هذو نك و هب اهدار ام هف رعأو هسفنل ءادالا ة هدعصا

 نانأ ضلرف مهاربانب دع اهرب ) ينربخأ ( ءراشو 3 ا هضورب ساه 3 2 يي مهارب |

 از 0 ناككام هم تحسم هلع هاوار نا هل لاقو اهراخأ فق هفلأ يذلا ةناتك هيلا عقد رفا

 0 نه هريغ ن كد نإ ةدجواب هلا تجاوب ل ىلع باتكلا

 ا راش ابك وا هللا رغأ رمالاو زايد ها مهاربا نب قحسال اهلذب دق اهتالوم تلاقف اهب
 نحرطي يراودال ىلوقو ةنسا فير اللف ةيراخلا هذه ىذخ لاقف هتءش اعد م نزوف تلاق ام اط

 ءاقدف صولا م هاربا ن قحس | ىلإلسرأف اهع.سو ام ١| رظفدللا ت>ر أ هس دعا ناك املق اج ءاع

 ةثالثب اهذخا 0 لاق كسفنل اهذخأت مكف عاب ةيراح هذه لاقو اهءا هميسأو الإ
 كيلع اهضرمع تلا ةيراكلا هذه لاق ال لاق 2 هلأ مهارب ا هل لاقف ام ةصخر يو رانيد فال

 1 زنعملا نبا لاق )هات باشا امو اطاح نم م بدمي قحساأ ىتيف + | 59 0 ٠ رائد ا ةيمشاطا ِ

 تنبأ مأيعدن ا هتدح ١ أ طتناكو ةرصملا ةدلود تناك ةيراش نأ 0 5 د# نع يمشاطا

 يف ند نا تناك اهنأ ءريغ ىف هةجحو ( رعملا نا لاق 00 نإ ةماس ينب ند كنز نادك

 اديدغ ااا ا بحأف يا ب مهاربا ىلع تضرعو دادغب ىلإ اب "يجف ىمشابلا لاق ةرهز

 مهاأرب أ نب هللا ةيهىل لاقف مهرد فالا ةساع تغلب يت>اب . ىلععي لزب م

 عب هلت لقف يش اندنع سماو ا[ اياها ا اح هللاو دق 1 نىل لاق نات

 رتل ب “ع ١ “““ “>>” “ل ””نننا(١" "0

 هر نأ دلع نكي مل هنا مها
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 ىم هنتر فاق ماشه عل نهد "ى * يف َت 0 دق ىل لاَقو اهنك عمجو فزألا ت> 216 16

 ١ اهنع : يدنع سلو ياق عماجع تذخأ دقو ةيراح ىلع ضىعدق كءادؤ هللا يناعج هل هل لقو مواسلا

 ١ مقداعوكلت نأ ديال مهردفالا هساعب 5 د اذإ لاَقؤ مه فالا ةرسدع ىضره أ تحاف

 1 عمدا عفدالاقو هل لكوب اعدف ةلاسرلا هتغاب أف ماشهىب ىلعىلإ ترصف هيلا جاتحمام اب يا

 تماطل, ردات ترسو كلاف .ه رح الاو 0 و لا اهل لقوافلا

 03 مهاربا طعما ا الك تناكف ةثييخ 3 تاكو مهأر كلا كلت دنع لردع نكت م ةفاللاب هيلع

 0 اهنبا ذأ نأ مهتم لأ ىلإ اهعذري ة هةعقر هيلا تعفدو ىلع نب باعوا دنع 3 تدهذ ىهشن 8

 (افمسوب ر 5 ا ليم نإ ره نأ مهاربا نإ دحاوإ ١! دنع 5 ل نبا لاق ) مهاربا

 0 باهولا دع ىلإ هب هجو مهاربا نأ ىدوملا نب مهاربا بحاص يرصملا مهاربا نبأ

 ٍ الما :كيقتسا ىىح باهولا دنع زياهد س عرب مدع ن“ تفرصلاو هتءقلف هل تناك ةحاح

 تردانف مهأرب 1 ةبراح هراء أ رطأ نأ ىر "اش ينربخأف | يو تريس يهح و يف ّت رظن املف

 الإ ردت امو لت نم ىو تاعولا دعاراد يق ةيراش م أ تيار يناف كردا هل ت تاقو مهاربأ ىلإ

 7 مهأرب تدب 6-0 ىلع ةقدص ةيراش يق , راح نأ دوشأ كلذ باودح يقىللاقف ١ مءدقوأ دق ةلي>

 ند م راضحإو داود ينأنبا راد ىلإ بوكرابيفمأو هياعيفدوشأ ام لع مىلع 1 هللا ا 7 يدهملا

 تدحر 5 ةيراشجارخاب نعأو ًادهاش ن رقع نم 0 0000 ًافنيلدعملاو دوهشلا نم هياع تردق

 ىهسا !اطلاقف تلعذف 8 هديرب ري كلذب امرا اعإ 2 اهلعاف كلذ نم تعزدحف ىرفسا اهل لاَ

 ىلاعت هللا هجول ةرح اهنأ كدهشأ يناف لاق مث اولعفف اههجحو اولحأت مهل لاقف كتمأ ةيراش انأ تلاقف
 َ كم را ىدوملا نإ مهاربأ ةالوم ةيراشاب مهرد 0 رع اهقدصأو اموزب دق ىلإ و

 اعل نحأ اف مهيطو دوهشلا مطاو لودحدلاب اهن سم اق لع اهم مام ىلع هلل دماو ىديسأب

 كل 2 هل لاق مل 3 2 2 0 0 1 نب 0-2 دبع ائيلع 0 6 1 نأ ن 1

 ثا 0 0 نماهع ا مف دل نم 00 ل تعفر

 يب ند ماهاو املي ةبراش نأ ْق هةقداص 2 ا هذه 0 ةما نكلرف ند أع تدب نوكت آل

 قثن 2 كراد نم هيراش جار >| حاصالاو كب هيش الاو 53 ةيراش نكت نا لاحملا نش م ةرهز

 ناكو اهقاللطاب 2 ءاعجح ن م تع كلذ تب 0 ا أ هذه تلاق افام 5 يي 1 ند هب

 ةتعلاَو دقو كلزتم ىلإ 0 تديعا كلذ 06 م نإو تلات اور كند ْق كل كلذ 0 ل

 5 و نب ةرهز تب ةيراش بط مهاربا ابآ اي كتنداف مهاربأ هل لاذ كيف قياي ال ىذلا لوقلا |

 غاباف مهاربا هل لاقف ال باهولا ديعلاقف اهل العب نوكي نأ بلطملا دبع نب سابع نبا ىلع ركدتا

 لودعلا ن . ةعامج 2 ديلا ا لو ناو ةرد> ةيراش ا هريذاو هءاشب هللأ أ اطا نيئمؤملا ريمأ ١

 بيطلا ةحنار مف مشن دواد يأ نبا ل اوراص مهارب ا دنع ن * مه رمح ه4 كعل دوهشلا 0 دقو

 - ”كلص قا ال لسالا لعل -(6)



 (١٠١ا/)
 2 2 ا

 مصتعملا ىلا بكرت اهأإ مهار ربا حوزتو ةيراش قع اوريضضح 2 هاوملعاف هع مها 2 اف |

 5 راماف مصتعملا ىلع باه ا دبع لخدو باه ولا دبع هسا لدخ ,لاقفهنم هل ايدك ا هدف

 نطحأو قر# فوضع مش 1 انا تاعولا ديعاي لاقو هسفن فأأ مصتعملا دس رادلا نحيف يع

 دلع نخالا لاتف تل عار ل 35 ىح ةفوص كانذأ ىلعو الإ كدر هعنش م نأ

 ةنوهم4تلا نم مهارإ عاتب |مهار .ا دنع نم باهولا دنع فرصنا امو حبقأو نينمؤملا ريم رظام

 ةنوءنم نماهعات ام هريغ 0 «يف يهو اهابإ هقتع ناكف | مع كلذ شو رو فال ةرمشعل ةيراش

 تيلط ىفوت اماف ةرح ام ما ىلع اه وطب 3 0 ىو همأ | ملأ لاو ناكف اه>رف هل ل

 نع هللا ةيه ةنوميم ا اهريذ تربط نعل يف هتحوزو ه.الوم دلاخ نبدمت تنب ةكراشم ظ

 راجل تنبع فال تس كم داف ويم نم اهعابتبإب مصتعملا سحاق مهتمملا هب 52

 اهعاتبا مصتعملا نا لبق دقو ( زيمملا نبا لاق ) مم دما يفوت نحن لسا :كناكف هراد ىلاةلوستوا
 هتنبا نمةيراش نك ضرك 00 0 نأ مز حض اونندقع نر وعت نآكو لاق مه رد بلا ليك

 ةسلاح ه رجح يف تناك اهنأ تر كن دقل ىك داولا#ةنرإ اعابرف نيت عبس اطو مهار ربا اكتمو

 ع ذأ ا هل ةميق اعدف كلذ س 2 اممط كو تنهط دا ها توصل بحت ادقو

 017 ]2 ةددح وز اعاذا قىييطاد 00 تبحأو ترددقا دقلف ايلجالاقف بلع هللا ا
 تتغف تءفديا اذا ىنا ىهف ةرمقم ةليل يف ةل>د اهب طسوب دق ةقارح يف هعم تاكا '

 اولئك مف انم ابرق لاعاد ظ
 (لاق ) كيلع يننمؤي اف ءانغو ًاهجوضيرغلا نم كنج هاو أ نادورلعاف تح 0 5
 ]ا عمسل 5 6 5 نأ تى هل لاف ف مهار | ىلع لخد ا ليعمسأا ن نودج تَدْحَو ١

 ةيفطبا و يت نا اه رهف تبرع ةيراشا وتاه لاقف أ تلقف طق هلثم ش
 يد.ساي هللاو ال تاقف هلثم 2 5 00 دنع نودمح لاق * دل اهئح دق ىلا رايدلاب له ا

 ناك دقا هللاو ىلب لاف نو تلقف اذه نم ندحا هي نأ 5 لاَقف 1 اذو ا |

 ات لمفلا اذه اذ نسم ادهن ترطاي تلفن يكل هل نب ارتدوهماكا للا مسإ ىلع تاق ظ

 لاق تاوف تاقف هللاو ىلب لاقف نوكيإل يذلا اذه تلقف كاذو 2 3 هنسحأ همست كأ ظ
 رفعح اا يل لاقف يدععلا ترف ف ًانبالضف و تءءسفهنف كققاح يليحأو هيل وقةيراشاب قنا

 نق لاق ال كلف توصل اذه قاطوم اج ءاع تددر ةرم 5 هللا يردت عماسلا ىلع اذه نوغأام

 تااق يد 007 ا نهم هللاو 2 | لاق 5 تاق كالادب 8 نا 0 9 و تف 0 أو ْ :

 أمويعل نأ مب وقع 2 2017 ةباغق توص ْق ْتد رطضا اذا ةيراش 3 لو قار تاكو لاق 5

 قدإ دوعلاب برعضت مل ةيراش نا لاشو لاق قير تبرض دارا يذلا غاب 5 ناف اماحر ىلع هيغل

 كلذ كيعل ٍضش تبرضف ب رضلا دنعأم .٠ لعق تراصف بذا م نعد و أمد ا لصتا ا لكوتملا مايا

 ف ا لا يذاق ناكو لودالا لي فو رع ملام لادم علل لوس نبد# ثدح و (زمءملا نإ لاق)

 نه عتتماف 0 ملا نام.س ةيراشب مصتعملا يطعا لاق ة ف ا ناكو مهاربال تنك ناكو هنامز

 0 لااب أل ١ © شغُْشُْشْلح



 هرضحاف ةفيطل دنا هندي نيدو اال مايا كدعا يناعد م 6 يشب ينبح مش كلذ ىلع هتيباعف 0

 3 ” .هيناقسو الطر برش من نيتثلا كاوا مك اف ةدحاوب يلإ ].رف داو ة ةيال هدف 0 مالغلا

 تع هرئاح ىلا 0 برو 2 يفا ش_بو برش 3 برشو لحث مك لمفف 0 دوقسا هى

 الع ينّداع ينلا هذه لوهساب.ىل لاقف يبقعي بهذ اعيش تعمسف ينغآ ةيراحاب لاق 5 ناديعلا ةكرح

 00000000 1 هلا نييرددتج!ولا ةعابلا هدهالو هللاو الووانيد "فلا نيمبسب اهعيبا نا
 نم اهعابو ةيمشاه ةأرصا نم ةرصبلاب تعيبف ةريغفص صو تقرس اهنإو شيرق نم اهابا نإ لوقت

 يأ سم لاق صهاط نب هللا دنع نهللا ديع ينادح لاق يحي ) ينريذا 2( 0 1 يدهملا نب مهاربا

 ةيراش نوفو اهءارو يننإ ناك نم جرخو ةرات_للا تدش صافءدنع تّقاف ماقملا موب تاذ زمعملا

 0000 ن1, ثلا نيمؤلا ريما ىف لاقف !مدحك لام تاسحتساف كلذ" لق اهسميسكا| 1:
 هب اهريخاو كلذ نسحتساف برطلا ظح نم 3 | ءانغلا اذه 0 ل طخ تاقفن كدع اهم

 اة ا رظن وهو ةد 000 5

 ةللاوف 1( نيفحتسا» كارا. .لاقف ايبلاج مهاربا ىوتساف ةظلفلا ضع مالكلا يف اطل تظلغاف بعللا

 نبورم ينثدح لاق عاشو | ينثدحو ) لاق ( اهدرب ةقلح نمل ا و أه ربع كفا 1 دحاام

 قراخم بناح ىلا ت 0 تح ردو ةرات 0 بت ١ ريكو م ل نياك و ترصح لاق ةنان

 هحو اههحوو 1 )ام ىلع ءانغلا نسح يي ةيراخلا «له قراخا تاق 3-5 1 ةيراح تا

 0 4 اا 3 م تعءفر يتلا ظواخلا 0 1 لاو ىدوملا نب مهارب | مم مع و فكف نسح

 | قير نع ىحب نب نسحا دمحم وبا ينثدحو زيعملا نب هللا ع ( كاق) ىذا ند يدولا نب مهاربأ |

 ا "ماب ايلا كالت ناعاساا ند 0 ف ناكو هير اود يدىملا كل مهاربا نم 0 لل ا 0 |

 1 ةعو سم تراب ,وأرمس يف و مهتما س اء ا فرص ىلع هيلا اناهذ لودعتو ا هقيض هت 0
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 يتح انسفنا انيلا عمجتست مم ةرذافلا باثلاو ىهوملا ن* نولع امو مصتعملا يراوح نيب:العش |

 فاصلاوهيتلا ىف انشا انيلا تاو>فهيراو> نم لثما ان ارو انئانغ ىلع مصتءملابر طف اننغو اونغ

 لاق هبا نع سيلا وبا ين ”دحو“ لاق ) مهرد لأ ةئاعب مع هتمملا انل صاو

 سدنعلا وبا ( لاق ) قثاولا ةفالخ 9 ىلا مهت ملا ىفوت ذنم ءانغ ساللا 0 ةراك تناك

 يدا عايط ينتئادحو سبنعلاوبأ لاق ةلدللا 0 اهعم اتناك اعاوباهدت فا مص 2 قر سدحو

 ْ ىن اههدب عقو د ىلا ةياغ اهملعت ىف قس / 7 م ساكو يس م ناك ق“ اولانا قئثاولا

 ' || الا اتوص كلذ دع حرطت نكن م اهدعب اذ حصن الو اهحضصتشال ا أ تفلت 3 ق'اولا ةرمضحم

 اا زححو حور ةفخو ةحالم سانلا 3 55 اكوام راح ةريم قدعت دق دمتعملا ناكو همغن نم تصش

 مْ هيلا امدهاو رانيد فالا ةرمشعلا ةيراش ند امرتشاف هإ امرتشت ثا نتعملا ما كا ا 3 ّ

 اهقشعتي ناكو زتعملا نب هللا دمع لاقف اهةشعتي ناكو ينغملا لاقيلا نباب دمتعملا ةافو دعب تحوز 2011| | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 ]101020 0 2 2ز2ة 2 2 2 12 1212121212 2 2 2 2 2 2

 ره دات 12: 5: 1 2752 د ح7 2 م 22-227: مج دج ع جب بج جرت حمي جل
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 دك د طم دا طم ةكقش صت تدل لع نط تك تطيل عموم تلا حامل. >.: دما سوال ونصحت طل ل حتت هت طفلا :ة معن هاك 3 تاج عالاح رح جر تنم تيحسااعلا: ةلحومقت تو ئه

 نسشلا 3: 211 نه رف علاق 4 ةعور ا لاثلا ترم ت1
 ا 0 ه0 لحجر هخأب 86 ف فدصر 0 اصب هكا ةيراش تناك ناب ا باوقعل ) َلاَكَو (

 ىسو“ عقوأ أءاف كالذ كعل يثق هاو اه مظف ةلرهود> ةيراش عدوأ علا هلو توس ١ هديارب ليلا

 ن6 مهأرم 1 ا هللا قاخ فاقنا أكو ير ا مه نب نوره دنع ةبراش ترث# كا اصب

 ةيراش 000 بيق هل ناكولزنم يأر نم رم هل ناكو كلذ كعل 3 ىث لك يف مه اذ

 هواش تناك هلع دعش ىلا ريصخاىت ىدح هيلا جات 7 0 لد هل 0 هروزو يبأ 4م 2

 2 موف نيب زاحتم ياو ند رس لحأ ناكو 0 نبا باوقعل لاق اهرش نا سانلا م 1

 رماد ناكف ءالؤو يف هذه باد الو ءالؤه يف .ذه بادصأ 0 بن لع عم ا

 ةيراشب ريخلا لصتافا 2 أاو>وبر رع هذنعو رقصلابأةعمج مول نيس ١ نب ىلع اعدف ادبرسع ل ايعمسأ

 ناحرهم يهنم ىرد و نفادحاترخأو نيءوب وأ مولر دعل نيسأا ا لع يلا 6 او تدعدق

 هلوق ىن ا رش امم وأ

 2 0 يرتف # اهدع دع دمتال

 اهماعطالا لك 55 8 ةبراشن قود كاوهم 3 ناكو ا عل لاقو كبف ءانخلا ىع 0 أماف

 زيعملا نا لاق 0 1 مايا يف | م ةماعط ناكو نكدوح مول يف هلد.عت روهدلا ن 00 رع ع :

 حا ىيوشاو يدب ةيراش عسا مهارإ يالوم نك |او قار 0 مع 0 دما ينادحو

 هن 2 يدهملا ا مهارب | اهنالاوم ر مشنلا ةيراش 4 كف امون ا تكد ا ةظحمد

 داجمالا ةبدو مار "لا سلا ةتئاجلا ىلا و22 نيل

1 
2 

 1 2 تاق ةيراش مودا نيئمؤملا ا 4 سعاام 500 ُُ نا كلا ٠ له ىل لاَقف ا

 06 وسلا اذه هد يكد

 : ف
 داحمالا ةيحصو مار كلا فلأ *« 0 يلق ةلع 0 #

 دادعجالاو :ءاآلا مادقتم + دجاف 8 ثا

 هذه ريغ ةّقيرط هيف انيلا عشقي مو ا لمر فيفخ ةيولعل ءائغااو ىد 00 0 ل رعشلا

 يعاز :آلا كلامز. دمحم ينئدح لاق دعس يبأنب هللا دبع ينأدح ٍلاقىعاز آلا دمحم نب مش اه( |

 رظعلااهلامعتسا ةرتكل 00 تيوس اهئاو ءانغ سانلا 0 نع تناكو ةراطعلا حام ينتدح لاق

 يثحلا مضولا فدرلا لقالا * اشرلا اذ نا. نيلوق هللاب *

 0 ل بو 0 |ط سعأف 1 ا ك0 ةنراع اما 5 لس مع امو هللاو 6-5 اهل لاق 5

 | ىعم كفارصنا لعجحا مجنملا ىمي نب ىلع ىل لاقف اهبلا كلذ ل امل ةيصاخلا بايثلا عاون أ ع

 1 ١ كلذ لعف هل 6-0 اندحوا ماهان دعؤصت# ماظعر افديفامن وأ + 530 اغلا ل أو الل اريسعار حاب مص 1
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 كام اذا نانا حلتأو * اكامأ اذا. ناكام فرظا
 اهعرمم ارأط هيف لسرا * هل ماح جرب نب دقو

 1 ا راسا نول دس محا وأ ب -هلاماجح تنك 10 نيش

 1 « امدخ وا ىهوقلا هعحوا # ةقر نم يهوقلا سياول #**

 3 يردا الو نوماملا راد ند ديزل تااّقق ءانذلا اره نا هيراشل لاقو كو لا براطف ع وهو

 : دع تل دو عمال لاق ٍّ الي وط قرطاف نحدللا اذه هق تو هاوهع 0

 ٍء يملا ورح

 : هريارنس فعت ال بح ريخ امو # همر ريغ 3 السأو ك.>ا

 : هرذاع مل اذا كل احم ل هدعإا فاعأ ال أم> كك ا 2#

 1 هرخاتامدق بلا ىعذاتمواو # يضقناف بلالوا ىلبق تامدقو

 : هرداصم اموب هنع تددسو ماقا ن اذواو باقلا ف ىملا هان او

 : م7 هسنو ريطم نن نيسملا رابخأ لج

 7 ن.نادود نب 35 ءاعث نب كلامنز كوس ىف ل م ةعز زرَح ندا يبل يلوم لكم نس ريطم 0 نيسحلا وه

 ودل يرضع موهو 0 1 ين> هناك لب ليقوهال ومهقتعافادبع لم د كوننا

 أ ) سايعلا يبو ةيمايئب حدم دق حيصف ز>رلاو ديصقلا يف مدقم ىعاش ةيسايعلاو ةيومألا

 ق1 دم نكد ال دم نع حار ىلا نب ةاوادا نا د نعواتع نا دنع نب ا

 ىلع لدي اممو هوعث يف نيب كاذو ةيدابلا 1 بارعالا ب هاذ ةيكي همالكو هيز ناكو ةلانز

 نع ىنأ 0 كا لاق ةزاحا 3 و4 نب ىلع نب ىحي هب اني ام مهايا هحدمو ها ينب ةلود هكاردا

 بلل وىفةثلاليع.سانب يرطو ا خد لاق ةصف> يأن 1 وم نع ىلذوم ا م 2 ربازب قحسا

 لجحر اذإو انع باغدق شيرع يف وهو ديزب نب ديلولا ىلع ءارعشلا نم ةدعو 00 ريط» نبا

 ىنعلا اذهو اذك عضوم نم هذخأ اذه لاقو هنم تيب تيب ىلع دياولا فقو ًارعش ىعاش دشنأ الك
 لل ثققو املف ةيوارلا:دامح اولاق اذه نه تلقف ءارعشلا رثك | ىلع ينأ ىح نالف رمش نم هلقن

 نباي لاق مث خبشلا تفاوقف ةناخل وهونينمؤلل ري“ 0 يف اذهمالك ام تاق هدشنال ديلولا ىدب

 كلا يع تعذف اقف ترعلا ا لوف اهمالكب ماكت و ءلا ماك 1 مارا

 هند و ليقم 2 مأ ت تاقف ل.ةقهنبا رعش الإ هلك

 حبصملابياقلابصن ىرأ اه ىلإ *+ ضعاوت ريش - يت نم رادلا لس

 لاقف برعلا مالكب سانلا ع عا الأ 55 نال لاق ولو انرذأ م لوقياذام فق لاقف ترج مث
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 ىلع نإ قعو لع نا رنا رامع نب هللأ دم نع نب ه- ا ( نرخ ) ااناع اذإنيعضولا ىو

 نيسحلانأ يبأ ينثدح لاق ىلع نإ هللا دنع نبدأ ىنتدح لاق ىزيعلا ليلع نب نسحلا امدح اولاق

 هدشنأ هيلع لخد املف هحدم دقو نعلا يلو امل ةدهاز نب نعم ىلع دقو ريلع» نبا

 ايئاغرلاو املا يطميبهاوالو ه رباج كريغ قي ال كتي .
 ةيلعث نب هللا مج ىفإ أ ةعسوت نءأ راملوق حدملا اعإ حدع اذه سيل د : تا نح.هل لاقف

 : ١ 5 نب عمسم ْق

 روحطاةأرسلاك لمن البق # رازت رومالا يرعهندلق

 رعشلا اذه لواو لاق

 روهشو اهتكس ذم ججح * مف 2 نق ا ن* ينعظا

 روزا 3 ا اذ مأ # هيد 73 عمم ون يف نءطأ

 را كاك انا كج ل ع

 روزعم الو يدالا لياق ال #* حرسنب صاع ريضطا قوم

 رودالا ناعاطلا نميمدت نيح #« هلا ةاكلا عزفي يذلاو

 رودكم هنا مظعلا ريجاو * كا نبا اي عنطصاف

 ا هحدم تلا رو هيلا ادغف

 نايل لا ا 0
 اهلاسول سفنلا ءافش ىهو .#* اهلايخ هفشدق ”يرصأ نع

 هحدع مول
 ايلات دعا قع كاسه الامد[ افرع لل ْ

 ءا ا يدلا وس دعو
 هيو رهم نب مساقلا نب دمع انثدحالاق ىلع نب ىحيو رامع نب! ( ينربخا ) هتلص لز حأو ا ا
 هدشناو يعمصألا س اع يف: 1 مدالا 0 يبا تك نب باودعلا نب دمح | يف 2 ونأ يف : "لد لاك

 0 هاو تانك علا نبأ « 7 0 0 لفي

 يهب ان ايل[ راد 2 لع نم ساب ىجيمتال ٠

 كوة. ثنح ريظم نب نيسللا لوق نم هقرس اذه ىدصالا لاق

 ءاسحالا ىلع انناربج نيا * ءانهدلاب باْيَقلا لهأ نبا

 ءاونالاب دام يجاقالا ر * ونةسدامضرالاو انوقراف

 ءامساا لهم نعضرالا كحضت# ديد> ناودقاب موي لك

 ناآرمعنب دم ىنث دج لاق يرونيدلا م.اقلا نب دمحم ينثدح لاق ىد ند 2 ينربخا )

 يام و لاق عويس رياعم نب نيسحلا تانبا ةحرابلا ين" رهسأ ي 9 0 يدهملا 0 لاق يذلا

 هلوق لاق نينم ؤملا 0



 اهريقف سب دعب ينغيو ايننع * اهريقث يضيف امدلا ردغت دقو

 اهريصم ىتدب 010 هنوال_>ح »* 0 نعل ل رش الف

 اهردغر ردك اذيتافط يرخاو ان ةشدع ريع 0 اا ردم 0 و

 (تذسأ ) اذه نم هك دا اذهب ينريذا دقو نين مو ا كلف ادهم لضفملا هل لاو

 جاتحمان او ينإب ىلع سلاح تنك ىضلا لضفملا لاق ىضلا ةءركع وبا لاق ةءاس نب لضفملا باتك نم
 تاّقؤ ريمآلا نجا لاَ يدع 0 هلو يف ءاح 2 مد مهرد كال ةرساع دكموب ىلعو مهر كك

 ا نب هللأ دمع نب مهاربا يعمم مناكو ىجورأ تو وذو عاش ةباعس الإ قولا اذه ف ىلإ كعللااك

 ١ الع درف تءلسهء دن نيد تلائم اءلق هنلاترصو نيفدظن نين وسل ترواتق ىل اّنب تاخدف

 5 ف طاس تككشتف رخال تكلاق تدب يأ لضفماب ىل لاق ىاح نكس أملف سواحلاب ينصماو

 اه وق ت قوم تب ياو ل ادا ىو قسم و هلا تيا

 ران. هسار يف ع هناك « هب ةادهلا متأتل ار دِعص ناو

 0 6 < نيسوملا ريمأ هلاقامبا وصلا ت تاّقف كلذ كالا تر دق هل لاق ع 2 عر نس قدس 0 اهوا

 2 صدأ يح هنت وقح ءايفلا ثيدح لاق 7 ريما ىلإ با كرد ى] تلق لضفمأاب ينادح

 0 ا وه امو لاقف نيئمؤملا ريمااب عل تاق لضفماي ثلاث نيذهلا لاق مْ

 اهريدغراردكادعافصىرخاو #3 ةشدع ريسغل نم اها 5و

 20 ةدوذلام وعم كاح نوكي فرك تاق كلاح تنك لضف.اب لاقمت ريءتساف اقيقر يدوملا ناكو

 ىذا دنع ن ء مساقلا نادمع ان”دح لاق ىلع 0 0 انثدحو ةراخارو 4 نإ 00 2 0 ىح

 لاق ا راني را 0 و ٍُ ا ممن ياو 0 ىسحع َن قحسا ىف ا لح لاق كيهس يبا

 اهف لوش يتلا هن بصق يدهم ا يف ريط» نب نيسحلا لو لاو مه نب ىدوم» يدح ينريذا

 بوح ءادالا ءاحوه ديبلا ان كت 1 نيئم والا ريمأ كيلا

 ب وو سو ةريغم م لاح د تفذاشام اهمادش 57 ع ولو

 ترد لاح را جدأ ريغ نمو ع دحام قاختلا ريغ نم وه يف

 00 رلاحرااقالخاقاضاذا #* هقا>ولاحراا قاخ هقلخ الع

 بوو نوقيام ىلع يارد #0 مهمامأ راس داوقلا دهاش اذا

 تيغنإ نح ءادعالا روش ب #2” ةباهم ممدهاش مهعباغ ناو

 تيقر ث.ح اتساو 4-22 »4# اءلاغ ناآك اداىحتسو تع

 كلتو ةيبلغتلا نم نيسحلا ناكو داو> ناصحو مهرد مل ناعما هلأ يما يدمملا اهدفن[ املك

 نب دم ىنثدح لاق عكو فاخ نب د#م ( ينريخا ) خيفلا اه :اواو دعس يبا نا لاق اهب هراد

 5 يدلل لحو لاق يسع نإ قحسأ ن 12 لوس يأ نب هللا دبع ينثدح لاق هيورهم نب مساقلا



 هلوق 0 ىدجملا ىلع ريطم

 دويعم تنا الا سانلا ىف ناك ام *© مواضفا يدهءاي سانلا دبع ول

 دويكا روض اطيح كنك لبال -* :ةروتسم دوج نم كتع تكا

 هود تيرا اذا ط3ودلا ف 8 ةلدرتم لاقت ءوو نسا
 ناياجن دعا ينثدح لاق رام نب هللا دبع نب دمحا ( يبريخا ) مهرد فلاب تدب لكل هل ضاق

 : درعا ىلعم نإ نيملادقلل امؤن يدهلا جرت كافيا يتيح كت
 دو هنوض اينه كنك لبألا + .ةروضم دوح 6 كني 0

 لوط دج ةدارؤ نعم ف ةعاون ده نخل ال اتضوم كرسش رم تكرر نحو قف
 أحب سم متاعب سمي داوغلا تيقس * هريدتقل ال وق من 00 ل

 تالا ماكو جر 7 ينع هو>رذأ

 امحضمةح امماتط> ضرالار م # ةرفح لوا تناك نعم ريقايا

 اعف ردلاو نيل هم نك قو ا« هدو كي راو ا

 اعدصت ّىح تقض ا ناك ولو * تيمدوألاو دوا عَسو دق ىلإ

 5 1 ليسلا دعب ناك 6 * هوم دعب يرش 50 يي

 ام 2و اها قالا دف ناكنإو ف ةلكسف تاعي نا ك4

 ينوكلا هللا دنع نب ىلع ينثدح لاق هيورهم نبا ينأدح لاق رامع ن هللا دنع نفخ (ينربخأ)

 نءمللا دعوانا تدك لاق: احيا تفوت نيدحأ ن ءابتاكلا بيصخلا يأن نيس يف 0

 لاق 0 0 نم  نعايعلا ان صهاط نب هللا دعا لاقف هافق ىلع قا مم وهو نوم ءأملا دنع هاط

 تأ ماكذ لفق كاذ ىلع هل لاقف انبع ىعاو 8 رعأ نيئمؤملا ريغ لاق مثاه ين ةفالذ يف رعشلا

 لوي يذلا مه 9 صاط نب هللا دع لاو فاسولا نب دمحأأب ًاضيأ

 ري ايدج سال ما ةرفح لان :5 ند» 00

 .لوش يذلا مهرمشأ لب تدون نإ 1 لاق

 مدسقتم و هع ا 2 0 0

 مأ 1و ينيع 30 تع 0 0

 ْ رعشىف لوقتام دلع يل تاق لاق يزوتلا نع ةفيلخ وبأ ينأدح لاق ىلع: ن كل

 هلوقيف هّتسراق ءاردعلا نأ تددول هللاو لاةؤ ريط» نب نيسكلا

 اهدوقغ اهتيز امم د * اهدوقعت ناز طاسوالا ةرصصخم

 اهدودخ ضربوامصاوندوسو #* اهفك | رمحو اهقارت رفصف :

 ْ وق باس ناك لاق ريطم نب ني.-حالدبزب نب دمحم اننا لاق شفخالا ناماس ن ىلع ( نرسل ١

 ظ دار ف اا ثلا نم اذهدل ليقف ريام نإ نيسحلا هيأ ع لؤخدف ةئيدملا 0 لاو 3 تاسالا هه
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 7( هل لاقف دوج رطب تءاجو قرلاو دعرلا اهنم عباتتو تأشن ةرهغكم ةباح تناكدقو هريتخي نأ

 ْ لاَقف ةبادسلا هذه فص

 ءاذقالا .اهرع م عمادعب #* ريعت سم عماوأب كدعضة سم

 ءاكب و هيعت حواري كحض * ةسمع الو نزح الب هلأ

 ءالاو جفرعو هيلع حير # ىتتت قيرح هقران ناكو

 ءام ل>اوسلا جل ىفقبي 3 * هؤاملحاوسلا جل نمناكول

 هيداوب لاحت م # 0 0 اذا

 هيعاود ندا مه ل يسك مو

 هيدايص هيمحن ص © ائَقلا هعار لازغ

 ارز اق لد + وايش ركددامو
 ةءاسل فرتإ دقوا هع اها رع ندك
 ه«تيفاوس هتفع ىل_# لك الابعب رلا تف نع

 هيباور فتلم ن * اذوحلا هان وجي

 هب قلوب ال نم ءاورو ةيواعم نب ديزيل هضعإو ير اصنالا ريشب نب نامعثلل ةضعب طاتخم رعشلا

 ' يلابش هيلا ورع وبأف رق كانكالا#ا 00 نم امأف ىزعلا دبع نب د 0 لفوال هتباوربو

 راجل نعش عماج يف يركسلا درسوا طخ ن. هتحسن موثلك نب دلاخو هباتك يف كلذ تدجو

 لاق ةيلاوتم اهناف هيلا اميسل يف دا ةعبرالا تايبالا دعب ريشب نب نامعنال تايبالا ماعو

 5 0 دق يذلا سمالاب مويلا تح بف
 هنابأ فو قاف *  امويننتكخا ناف
 د هيندأو 3 هل ل امو

 ل ادبأ # هاوه يف ساو

 هقارع تلو اردقح يف“ مرلا تايف

 0000303 ةزيلا لمر ةفيلح هينا قيسا رك ذو ورمع نع ىطسولا لمر تيقح دسمل ءانقلاو
 اللا رد لسرا كرا ليغ ضرتلل دقو دحأ ىلإ شا اون رصنلا

 م ةيسل و ريشا 3 نامَعِنلا رابخلا 1-

 نب ةبلعت نب ىغالا كلام نب ديز نب سالخ نب ةبلعأ نب رصن نب دهس نب ريشب نب نامعنأا وه
 ىلا ةحاور نب هللا دع تح ةحاور تنب ةرمع و جرزألا نا 5 ْن جرزألا ن ا

 ٍ : مطخلا نإ سيق اهف لوقي

 امناش انتاش ما رحمف * اهماينغةرمسدحا #

 تت
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 هدنع اقفر هيلع عر ناكو هرغ راصن الا نم هغم نم و نيفصا ةبواعم م دهشو اناع نامعتلا

 اعد ناورا عيول املق صخ 10 ناكو مكحلا ن ناوص ةهفالؤ ل رم و هدعل هنأ ديزي دنعو

 لوا ناوكنلا 0 لاشو نيكسو م ير ُق كلذو هوأدقف هوكردأق هوءدو مم برو كلذ ل 1

 0 تميس ل سس نسما

 يبا ب هللا دمع نع كلذ ىور راصنالا ند مالسلا هيلع همدقم كول دلو دولوم 9[ ناعنلا نأ الا ْ

 ) ينريخأ) مك ايو هلع هللأ ىلد م ريشلا نإ نامه مزح نب دمحم نب 1 ١

 017 03 نيصحلا 0 ماوعلا نب دانع انثدح لاق ةدش يبا نب ل ونأ انثدحلاق دعا نس

 ديشل قح ىدرا ال رع يا يل تلاقف ةيطع يبا يناظعا لوقي ريشي ن. نامعألا تءمس لاق يوعشلا ْ

 لك ترطعا لاَقف كدهشا نا ين سماق ةطعأ ةرم نه يبا لاذ - هيلع هللأ ىلص هللأ لوسر ْ

 فاح ناد ( قريجا) () ؟دالوا نيب اولدعاو هللا اوقتاف لاَتْم ال لاق اذه لثم كدلو '

 ي 1
 كاملا اهضراو ةفوكلا ىلع دكموب هلماعو مهيطعا يف بث اد ةرمدنع ةدايزب ةفوكلا لهال ةيواعم صم أ '

 اهذفم نا نامعتلا ىناف مالا هيلع لعف معارل ةفوكلا لها ضغس ناكو امام ناكو ريشا نا

 لودي ناكو نارقلا ةءارق نم ركحا لطخ اذا ناكو 0 نا ىناف هلل هواانو ةودلكف مط ا

 نورد لاق اورثك | املك اًوتكسا لاقف هدايزلاو هللا كدشتي اولاقف ةفوكلا لها هيلا ماقث امو ْ

 هايدانف هراخو ىف بضلا انا باعثااو عييضلا ناف باعثلا و بضلاو ع الا ميكا و يلئمام ا

 ينإ عيضلا تلاق مكحلا يتوب هتيب يف لاق انني مكحتل كانتا الاق امتوعد اميمس لاقف لسحلا اا |
 هسفنل لاق بلعتلا اهلك اف كلاق كطفل ايط لاق ةرك تطقلف تلاق تلعف ةرهلا لعف لاق ىنبع تلل> ظ

 لا 'لاوتمو ىلا هب ىلإ انيمي دانأ نا لاق هنا ريس نت نامشلا نيد نع طرا طفل 00

 يناقرزلا ها ىرتغ اذه ىلع ديشأ اًضأ ا



 || ةأرما )١( ثدح لاق اننيب ضقاف تلاق رصتنا رح لاق ينمطلف تلاق همر لاق هتمطاف تلاق رظن
 ئ لولا 0 دبع لآقف ةرشف تبأ نافنئيدح

 ولت يذلا باتكلاوانيفهللام> #* انئهرحبال نامسن انندايز 0#

 ١ لة هواملا هنغ ترع اع 6 ةلاثآ انتم تلح دق كاف
 * هلق ندم ريغلا تانكي نآو لفق هل سيلريلا باب كي الف

 لخبلا كلو ىدنلا تاحكريغا * نك الف امظعاناطلس تلن دقف

 ال دا رلا انتع هاف مدلل نامالا ولح قرماةتنأو
 خ٠  لصعشو انعوقت مهمهي © ةكأ ائلع اوناك دق كلبقو
 ديلا لوقلا نسج كلو < اويحافا واق كوقالا وتضنبا اذا

 لدن الط ردناه يح قزواا ف
 لدا كلم قاف ورعا ناو + وذا يإ .رامثالا رشم ايف

 لاسالا كيغو يبق م كم * هرصن و يبالا» ا 21 و

 ديعنب دمحأ ( ا ( ادن اهذفن أ 3 اهدحلال هللاو بَررَشبال نا هيلعال ريشب نب نامعتلا لاف

 اهوءضري معو اباسد نومدير

 ناخأو ورا بسلا ف 1 نعناسع وب انثدح لاق ةيش نب رم مد لاق قره راو لا

 لاقيمودلا 8 نإ رفع نع ىل ر ؟ ذ لاق 3 نع قدس انب دام ٠ نع يدارملا 0 نب نيسحلا ا

 نتا ناتج دق هللاو لات ري ,زلا 0 و ةيواعم نإ 2 ءابأ ف ةسدملا ريدشتلا كك 0 || ل

 انهنإةبكلا برو يأ لاف تعسف اف ءالملا ةنع ىلا تو>و ول هل اولاقف يثوعمساف ءانغلا
0 1 

 موقلا ضع هل لاق | ملا ت 2 ا ناف 0 هد | !| اوما 0 لقعلاو 75 ط سفنلا دياز نع 3 |

 جداوطا ام اع ب ءاحعنلان ف نامحنلا لاق 2 ا ع سب دملاب اموا مدت لقثا ماع ككل ةلمنإا نإ ا

 اوموق 00 5 ةسيلل لاق نادعتلا يلا كوسرلا داع املف ةلع 32 5 5 املا هجوف ْ

 0 5ك || لنقف تارا أَو تم 8 تدق اهوقرط ىد خا صاوخ عم وه هاققلاج ' لا ْ

 : 0 ينغ اط ا

 اي ل ا ديف يتلعوا فتم

 مارال نامه م اناتاور نيقرعو ]

 اول راس تنال اببطو امرك آلا ك ذامدهاوف ىغ اهل لاقف تكسمأف ةمأ اهنأ اهلا ريشأف لاق.

 نب ميا دنعمردحلا اذه اورك اذن( قحسا لاق ) فرصنايتح طقف ندللا اذه هينفت لزت رف
 || يريبزلا ديعم دنع نو طيقل لاق لاقف نمح رلا دع ابااي ىلب انلق ةفيرط هيف كدزأ الأ لاقث يدع

 3 اع 51 فرصا اهلك نع لزم ىلا راصع ءاقلا ىلا ري_ثب نب نامعنلا قاتشا ىعشلا سماع لاق

 0 نيضقال نامعتلا اهل لاقف اهايا امحوز نايثغ ةرثك هيلا ت هك اما هل ةرظتتم بايلاب

 0 ا و دج اليا 00 نيس ١ ربع ءيرس 5 ا
 نسل حسم هأ تيضق دو لاق ينادسدلل لا اثمالا م ُق 1 ثدح لاق هلوق ) ١ ( اتي قالت 07 | 7 5



 ليللاب ا رهو 21 ل 21 هل عابر و ثالثو ينم 8 رأ ءاسنلا ٠ نما لحاف ةيضش ظ

 * ىلا مسماابجل ذاع نازع وب نيك ة نضع لمد لاف

00070000007 0 1 

 للاكل عدي دا ا د
 ع 0

 )/ا١1ا(

 ا ا ينربخاو هربا نع ماش هن نانعلا نع نع ضع 3 ن'دح لاق ديردنب نيسان 22 0 (

 ي رمعلا 1 يناركلا و لاق ىمع يريخاو ىلكلا 1 0 هربأ 1 ءداح ع ي 7 + نإ

 | ىلا ءاجناظحامف لئي مفوكملا نب ناورم ةيالو يف نادم ىثعا جرخ اواق ىدع نب مثلا نع

 | 0 لب ال لاق الط ند 9 لدحر 0 نك هطح م اولاقف هل موحامسأو مهاس و نعل

 نك لدحر لك ىلع كلذ سدا و لاك تب ند هانأ هطعا هل اولا و الادءعم كلذ اولعحاو 5 امد

 لاقفءأ أطعلا كي ممم ادا زا دعا نأ رمد 0 ل 3 نررشع | وناكو ا || لعفف هع

 ٠ نامعلا عدم ينثعالا

 ريشب نبا يدنلانامعن نامعنك * اهساعلإ دنع تاحاحال . راملو

 رورغلبخ ماوقالا ىلا لدك * نكيجلو لوقيام يف وا لاق ذا
 0 ىدتقيالن * م ريح امو د | ا لا 1 تال 1ك

 ريق باقذإ 5 يولام يو 2 نراك فل 5 راما >االولف

 لاق ةيش نب ر_# انثدح الاق ياوملا رصأ نإ بييح>و ىره وا زيزعلا دنع نب دمحا ( ينريذا )

 ةيواعم تذب ةلمزب,ناس> نب. نر لاذ بع سيشت لاق قارز يبا نال قدح كاف يرش لا ى انثدح

 ينع كيلس.فوس لدج ناو *ىش لله هللا كرمح نيلوقت 1

 يتم تعمطأ كارا دق امكحد * اذيفناسح نب اي تءمطا له ما

 ا اذه 00 ىلا الأ نيئمؤملا ل ف ةيواعم ىلع لذ دو بضغف ةيواعم .نب ديزي كلذ 3

 ال ناسخ ,نمرلا دبع لاق وهنمو لاقف انئاسنب بيشيو انضاسعاب مكن بري نع

 دفومدشب تح لوما | نكلو ةردقملا يوذب اهم حبق دا نم.ةبوةسملا نسل دير كلذ ل١
 بيش كنا ينفلبب ملأ نمحرلا ديعاي لاق اولخد اماق هب هركذ اومدق املف هب نترك ذ مث راصتالا
 نع تنا نياف لاق هتركذل اهنم يرعشل فرشا ادحا نا تملع ولو يلب لاق نيئمؤملا ريما تذب ةلمرب

 زك اهنمح امهم بشي نأ ةيواعم دا ا لآ دنه اهل لاش اال اها ناو لاق دنه اما

 ها هل لاق ليعح نب كن لييراف ةدع ةمانك 16و ةبوأعم ندير كلذ نضرب 8 لاق هسشن

 ءاعدفلاق لطخالا املا رفاكلا نيعاقلا: لع كلدا نكلو نيدتمؤملا ما نم قرفأ لاقف راش

 لاقف مهاحمف كلذب كلانا ائيش فال لاق نينمؤملا ريمأ نم قرفا لاقف راصنالا جهأ هل لاققف

 رامحو ةراج نيب شحاطاك * هتلخ ةعيرفلا نبا تدسن اذاو

 رادصو لصيلص نيب عزاب * ةباصع رووملا نم: هلالا نءل

 راطدملا نم ومه<وبعارمح * مميار ريصعلا رده اذا موق



)١١8( 

 2 ع لك دالوا * عرووظ نوفرءعيسراوفلانا ا

 داق ل 00 2 مؤللاو #* اهاك مراكملب شيرق تبهذ ْ

 امْوا يرئا نيئمؤملاريماا لاقود- ار نع هتمامت 000 ةيواعم ىلع ل> دق ريثب نب نامعتلا كلذ غابف ا

 لاق كلذ لءفوا لاق راصن الا ام ص موالانا لطخالا معز لاق اذاث اريخو امرك ىرا لب ال لاق |

 هل داف الوا دب ىلإ هالحال قل لاوس زلا كاسه يلا ااف هب ينوي 9 هيف و ةيادل كال لاق '

 اح دمي يذلا اذهىلإ لسراءالعلاقف ةيوواعم ىلع لخ دو ًائيش فخال لاق فاخا تنك يذلا اذه لاقف هيلع |
 يعدملا وهوهل وق ل ال لاق 0 ناموا لاق كلا د مكدنمولا# و اصنالااغ لاق ارمجءارونميربو ||

 لطخالا لاَمْف هالخف اه تاء لف ةئيلاب هاعدؤ هل تخل 6 5 ناف ةنلاب هوعدت نكلو ةدن :

 اا اللا شا را 8 كلام نإ ترغسا تاو قو 1
 دكت ا رمغلا نماذابر> تالع * هيعسو كولاا نبا ديزب الولو ْ

 ادلب ليفلا امبيرول ءاشركو * هلابح بوطخ نم ينتذقنأ كف

 درا فالسلا ىنيسأني اهو * ةردع قاح مول ينع عفادو

 امتار ماسلا مي ل مهاذإ 8 هك فا تابو

 اددبتي نأ لق 00 تكرداو « ةميظع ينع تمفاد دلاخ 0

 #* د رودرا عاادعا * امدح 1 رآني ,:ءتامطاو

 د1 م 0كاقيلذهلا 5 أن 0 0 7 اراثر 5 0 ينادح لاقىمع ( ينثدح ) ا

 را دان دان 0 تنائداز اعف ناك راصتالا» 2 لخَح نك ةيواقت 1 ْ

 مالغ لاق كلذ لفي قفا ىلإ يدش راف لعق زبغ تنكذا امألاق هورمصأو مد وهياع هللاىلد هللال وسر

 6 ادا لاق دي ردو نسما نء دمع ( انريحا ) لطخالاٌلع هلذف ينارصن نبدلا ثييخ انم |

 0 ديعو ناسح نب نحرلا دبع نيب ءاحطا رثك امل لاق باطلا ىفأ نع ةدبلع يأ ى

 : ْ لك للك 0 ةئيدملا ىلع هلءاعوهو يسال نبديعسىلا ةيواعم بت 2 ىصداعلا يبأ نب 3 :

 01 انآ كف طق هرغادحأا حدماو ديعسلا اقيدص ناسح نباناكو طوس 5 ل ا

 لق ةيواعم دنع انكم اريثأ اريك :ناكز ماشلابوهو ريشي نب نامعتلا ىلا ناسح نبا بتكف ءاخأ | ١
 : برض!مللوطوس ا 5 ئادحا مدقاماف ن اورم ىلو مث 3 امهيع كل هع نأأ ب برضا

 1 لول ”* ىلا

 نام_عن باع ا ىلياخ م * اشلاب 5 كا يي رعش تل

 نائسولا طفويو امون تت كلا عجل دقق نكيام ةبا

 0 امارعو #* ا 31 !نهاع و اودع لآ

 نامضغ بتاع 1 : 0 || ةاف5 0 كوع ا مهفأ

 ناوه كيلعدب 0 رطارقلا ا اء .

 00 كلذ مك و *: تيكر 7 0



 ا يكل سو ا لا و لح وسلا ل لا نيف
 : 3 3 2 :. 0: هدام

015 

 » .. نامزالا هب تنا اق هب ريما ودولاو ماحرألا تيشف
 نا لأ الو للذي ءلا ضمك نب ةانق نملعاف حمرلا اعا »*

 نا هجم ترعأ كنانيئمؤملا 0 ص لاقف ةيواعم ىلع ريشا نب قامعملا ل دف ةليوط ةديصق ىو

 برمغا ملوناس>ح نا برضف ناو نم آو مل 3 لعش لك طوس ا م ف ناو ناسح نا برعي

 هيلع مزعي ةيواعم هيلا امكف ديس ىلا تنحل ام لع هلأ تكي نأ 0 لاق اذام ديرتف لاق دا

 لعفف نيس نع وقعل نإ هلاسو هل اسد نإ ل ثثعاو 0 هب رض 3 اخ برمضل أ

 تع 0 ةملكلا ثعاشق نيسمح ديعلا لو هبرعدو 2 زخلا لروح ىف م اغا هي لهال لاقو

 ةحاحال ناو يمهيلا ثعرف ناحل هنع افع مف ىلةحاحال لاقو هريخأق هيخأ ا ءاخ مكحلا نا

 نسحلا ( ينرخا ) يرخا نيسمح ناو ةيرضضت ر 0 ا.حاص نم صققاف لهف تكرت اف انل
 مسالا

 يرظناف يل>دا ةبوأعم نا دز ما نوسم هنأ مالا لاَقف تك نم 2| نع جوز ةبواعم نا برا ا

 5 ةماسفو ىنقثلا دواد 35 باوقعت 0 يا ادا ا ١ لوح لاق هي ب دمحإ| ان, د لاق ىلع نإ

 0 ل ا سر ار
 اهقاط مل ةءاسمنب بييح اهحوزتق اهتاطف كلذ نم ربطتف اهحوز سار اهرحد> يف هناكم نءضويل

 لق امل ريشب نب نامعنلا ناكو اولاق اهرحح يف هسار عضو لق اماف ريشب نب نامعءللا امحوزف

 قاكو ضخ نمت رع نأ نامعلا ذازأ محلا نب ناورم ةفالخ يف طهار جرع سيق نب كاحضلا |

 هذههنارماتلاقف ةسار اوزت>اوهولتقف صمح لها هباطق ريبزلا نبا ىلا اعدو فلاخف اهلع الاع

 هتفدو هتفكف هدج ىلا هتعضق اهرجخ ىف ءروثلا هين قدااناف ىزسس هسا
 لاق ةديعوب | انثدح لاق ذامد ناسغ وبا انثدح لاق يعازأا فاد وبا دمت نب مشاه ( ينريخا )

 هل لاقف اديدس هدجوف هقطنةساف لاق امسحو ةراشو انس> هقارف هساحم يف لحر ىلا ةيواعم رطن

 كرالاءذهب كماع لاق نينم"وملا ريما اي تش تح ىنامجتف مال الا هنلع هللا لأ ن4 كف 2
 نامعنلا بضغف مهنم جرخ نه ىلامثالو مف لخد نع عنمال يتلا اهددع ريث 52 ةضيرعلا ةليوطلا
 ليلق كروزب قاع كسل ةسااحلا | سات ملعام كاناهللاو امأ لاقو هيدي نيب نم بوو ريشب نبأ

 مهوأ اموق نا هل لاق مث اليوط ةيواعم طحاضف ساح الا هيلع مسقاف كب ةم را لهال ةياعرلا

 يبأ تك يضر يت> اهاضقف هنا وحن ء هلاَغو ماركل راصنالا مه ردو

 لاش ندرالا نم ضراب اولزت َىَح كولا ثيدح ذئموب رع افرق نأ 00 0 ير أ كيهس

 موقلاانيف ةيدهىليل اهل لاقي نيقلا ىنب نم ةأرصأ الأ يأ مول تدهاف نيقلا وب امترمضاحو رفح |ط

 خيش لاقف تاءفام هللاوال لاق ارعش تلق له نادعناب مهضعل لاق ذا ءارءشلا نورك ذبو نود

 يلاناعب رتا مسقاف لاق ال كاق طق ارعش لقت مل كامس نب تبان هل لاقي ثراخلا نب ثرحلا ينب ن

 لصالا ححصم



 هلا رك لوأ وهو كلذ دنع لاقف ارعثنلوق:وأ موقلا لحرب يدع اهقراغت الف ةحرسلا هذه
 ناوولا راد لحب ىلثمسل * ىلل را اعدو ىبيلخ اب

 نانق عورئاود نمزا> * اماذا بيغملا يف كساؤتال

 ناو او قئاع كنع اه ءاع * لياف تنفك ولو قيل نا

 ريما وهو كلذ دعب هيلع تءدق ةيئيقلا يلوا نامت ليوط نمزدل اأو تدلع نمدلا هضف لاق
 ' لوي اشناف | مفيع اهآر املف ص ىلع

 2-0 ىل> دال نأ كلامو # ىحي اط انلقف ع كتابا آلا

 ركع يلا لود د كلغ 2 مث وكرز ًاسانا ناف

 نب هللا دبع انثدح لاق ىمع ( ينرب> أ ) هلع تاح رنا ىلا اماقم لوطءاهدوروت ملص“ نسحاف

 ترض> لاق نامت م ةذعشم نع ل نع دوعسم نإ نس 0 نب د# ينثدح لاق نع 5

 نبكلملا ديعمدمإ بدح 0 31 هءحاح مهلا جرت نايفس قانإ وام بان راصتالا دوقو

 ور# هل لاف مط نذاتساف صاعلانب ورمع هدنعو هيلا لذ دق راصنالل نذاتساهل اولاقف ناو م

 اا اإو مهصقن و 0 تضم نا ةلك يه لاقف مها اننأ ىلا موقلا ددرا نينموملا ريد 1 بقللا اذهام

 اهلاقف لذ دياف ماع نب ورمع دلو نم انهه ناك نم لقف جرذا هل لاقف مهلا عجار مسالا اذهف

 هل لاقف ركشم رظن ورمع ىلا ةنواعم رظنف راصنالا الا مهلك صاع نب ورمع دلو لخدف بحاحلا

 أ .اواخدف اطاقف جركل لخديلف جرزلاو سوالا نم ائهه ناك نم لقف جرخا لاقف ادح تدعا

 لوي وهو ريشب نب نامعنلا مهمدقي

 راصنالا يوسهب سيحم ىسأ # انل اق ءاعدلا يحال ذعساب

 رافكلا ىلا 0 هب لقت * ائموقل هلالا 0 2

 رانلا دوقو ومه بيلقلا موي # مكنم ردبب اووث نيذلا نا

 002 كلا ل نيورملا- نم تشي ن نامعلاو 0 نونا 1 انك دق وربل ةيواغم لاقف
 0000062 ءدالوأ الواو هدالواو عاش وهو نا عاش همغو هوناو يعاش هدج افلخو
 لئاقلا وهف نيصخلا نبدعس

 كا الو ايلا درك #1 ةشم قطار ةلئاس تنك نأ

 : نا دولا لا نم همهاتناك # هع ركمو نع مط فودالا مش

 لئاقلا دعس نب ريشب وخأ دعس: نإ نيسكا همحو

 1 ىاتط ىلإ وك تمحر داق 8 هك لك ال الإ رزأ مل اذا

 007 ٠ مارغب امعج نا ةعوجح الو * ةمينغب اهنا نا ةلكا اف

 00 ظ لوو, يذلا دمع نب رشح أو
 0 رضاححو نكسمحاطبلا نيبو #* فرعه تيب ءاحطبلا» ةرمعل

 7 - رصاخ ريالا منجيال يح ا نيب و * محام راد نيب ىل ىرمعل



 * مس رمس رع رك ل اح ىو

 * بئاكرو ةسنق نم ام قو

 0 م 0 ىرذبو لوع

 * أطئاع سراف قي رط اهل حابأ

 * اه 01 ار

 « هب تبرش دك رو

 * تسرع مث ةليل اهارس تادف

 لوب أشنأ
 « :فرتت قخا انهن الا قرم

 دعت . قارا تع

 هناسسل عطق نود راث يلاش

 ةيلسد ةسحملا# اكن عارو

 ه.يحرزذ> ةيصصع امم قا" 0

 ةريط: سم اطقلاك ليخ كاقلتو

 صاع نب ور< ناردعلا اهءاوسإ

 اما ةزيزعلا ردخلا نم ودسو

 هماكتلا دعب عد هلا بعش نلطتف

 ةع ةمآل ىودف الإو *#

 7 راك 50 يطع 0

 ةعقو ردس دهشنأ ل تيك لا

 بلاغ نب يأول يح > اب لكاس

 0 ١ موب ردت لا

 مكعج قرفن تح مكحانب رض
 نا نع مارخات يبلا ىلعتداعو 225 ا ا ا ا ا ل لا ا

 * ةضغل لما الا شيزق تضءو '

 #١ 0 سهأ لك يف اما انكف 1 .

 * اننافص يموأف مار ير نا ف

 0 راك اوما نع يد يناو

 * ىنإو سةش دع أمف عناصأ

 « هلها تليذلا مالاو تنااث .

 ك1 فن ضن ل رة ا ايا دنادفل

 0 تايصاعلاع ارو َن مم

 صحا وض جوعليالا امععطقي

 رك اب يسن لبق ىمشت كلعل

 سصازو لفقنالو ا ارذ نءهل

 < . رقان ةوآمسلاب ماسن ملط
 انغملا أمم لب لو هنأ يود

 رضاح و دايبا ىعالاو بريرب

 متامعلا اهملع ادودشم دزالا يل
 ثارالا كياع ىر# ىذلا اذامو

 مهاردلا كنع هيضري نم كنودف

 مدان ثداوْطلا بغ يف كلل

 مرا كدربحك اموي سو الاجوا

 ماكفلا يلع لاسرأ ططاخت
 مراح لا حابتست ىت> نآر#و

 عفاقلا فرو ا لوهدرع ضمو

 ملاس ل ن آلاف هب رعتق

 مراص 0 اا ثم.واول

 مزاد 3 يمذاط ايفا يدع يو

 مغاور ل ب 6 ا

 ماع مالا نم 8 امي ب

 محامو 2 22 تراطو

 مالا كا 16 فرك لعب تو
 مهاد الا كيلع تضذعام ليف نمو

 ماش هيف 5 الاو ادعشنأا ل

 مقاتل كيبوب اهب قرع
 متاك أ ىم سفتلا يف ّقلا كلا
 مشاه سم الاو قحلا يَ و

 )  1الاغاني  رششع عبار (
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 مزال وه يذلا سمع الا كل نق # ياما كعل ل ريسصا مهلا

 »* ماخو مامأ داه هل مهو # م يدتهاف يدل هللأ عروش م6

 3 : عنف ةيواعم نب ديرب راحت اق هناك عطقيل هي هنلا لطخالا عقد سمعا ةيواعم ةديصقلا تغلب الف لاق

 أوم ا 11 نع قانشلا وزع يب نيروررع كاقو هع نك قع ناسا او راو نم
 نارا دنع تك فذاقتو احا ا 0-2 مو ني ناد نول دع مكمحلا نإ

 ل لوف اعنا وةناؤاعم ىلإ لخدف ةيلاوكشي يشن ن ناكمللا

 1 0 + ناتي لع انس يلا نبا
 1 يالا ا رثخلا » اسارفا كار

 ْ ريش امف 0 ا * يذلا ىدعاسلاةا دغركذاو

 ريسع رد مون مأب نمم # دقوردب لدم مماعرذحاف

 رودصلا حصت ق جطاةطعأف * هال نانا نا

 10 كرب كلاكلم < تنهال,“ ما قليقنو
 0 1 * ايعاشاو دزألا ىئر اها

 ظ ريصن ىل واولاد تاصنا ٠# رشعم مهم يىلو> لوصي

 0 0 ءو عييتم نع * ىلع الق مضلا [:! يأ

 روذصلا اهنع لقنت ةيداع * 0 نع يف رصنعو

 كب ميطا نع يردعلا يف 0 كا لاق يشارفلا ميلا نب دمحأ يف , كر لاق يطع نيد( عا

 ١ ا ناكو ةرد ينأ نس لوتس 7 جرش ريشا 0 لع || موهعمو ةبواعم باب راضن الا ترضع لاق ىدع

 حسو

 ا راصنالا ة 4ك : وأءأ لاق لذ دف انا نؤاع ا هل لاذ ناورم 0 كلملا دم ع توعد م "5 : وأعم بداح

 ١ َ ؛ وأعم هل لاَقؤ مسن ىلا م ا ب هولء>ح دق يذلا تقلا انها صاع نب ور# هل لاو باملا

 دانف جرحا ةيواعم هل لاقذ اطد رم الو 2 لك يه امنا كلذىف امو لاقةعاند كلذ يف ائيلع نا

 ' مهم كانه ناك نم لخدف كلذب ىدانف ج رشا ل دا رماع نت و دلو نه تانلات ناك نم

 أ كلذ ىدانف جر لخدياف جرزلاو سوالا نم انه ناك نم دانف جرا هل لاقف راصنالا ىوس

 0 لوش ًاقناف ريشا نت نامعللا توف

 راصنالا ىوسدب 0 بس © انا اف ءاعدلا دديتال دعساب :

 زامكلا ىلا ع هن قنا * ا[ وفل هلآلا را تن

 راتلا دوقو مه بيلقلا موب * مكنم ردبب اوون نيذلا نا

 راصنالا نم هعم ناك نم حتاوحو فارع م هدرف ةيواعم ثعبف فرصناف اي ماقو

 .اهم ترتذاف موثلك نب دلاخ اهاور هل وف ناهعنلا رعش رام نءو

 اكس ةعارأ لايرتبلا َنلَع ير لضخ تع ولام ات ذ اذا

 انك وأ باغت لالعالا يف رولا * ىوتلا انثم تقرف ال 5 *

 0 ااا جوجو جنو ا

 01 1 ] ] ] ز] ز] ]| ]| ]| ]| ذا



 انثي دو اوريغ ةاشولا ىسماف

 تدع.صاف ةاشولا يمس انئو : رح

 الصاو يف يمرصت ينيمرصت ناف

 ىوولاّنع نا رولا فاخاذا افورع

 ىوولا ب ا او ريض مت ل ناك

 0 ةدارصق ند تالا هده ترتذاو

 ىلا اذن نع

 ”للطلا مسعر ع جيها

 هبافر علا لهساف م 7

 #* أم اسمأو فولالا رايد

2 

 نيس ادع تاضهانلا ند

 احلا ٍبودصو تنصل لاك

 ايمانا ل
 لاَقف 0 ةَنَم

 ىركلا للع ىلع اهقراطناكو

 نإ

 نت 0 1 ب مهلك

 نامعتلا لوطي ةدصقلا مد

 تزن اذا 0 ِط دامرلا ميظع

 »* هءاكالو هل تْقا »+

 ابرق الو يدل ىعدب ةلص الف

 ًابنذاهل تينج ياذا مو ياك

 ابمص ىوتلاماذاًضارعمدولا يدا
 يك هدوم يطع الو ىنأيو

2 

 امصل ياك تنفآل يذلا 5

 'لللاك درط» ريغافع

 ليس ضيفل 1 ب

 لناس نكلا نه ت و

 لزغلا نسحم رودخلا تحب ل

 لفكلا ليزح موق نيح

 لسعلا بودي باشي تاب ب *

 روخنا 51 اع مجينلاو *

 لال الايخلا لا دوم ورمد

 لذعلا ليلق ءانثلا يفاص ٠

 لقعلا دي. دانزلا يراود

 لوول كوخ رتل كو

 نشك يود نبالا ىلع

 لئاقلا وهو تامفلا أ هللا كيع ريشا كا كا دلو ءارعش ند وهو

 ةاءوط ةدصق يف لئاقلا وهو رثكم ىعاشب ريدي نب .نامعالا نب نابأ نب قلاخلا دبع مهو

 اعلا أرذ ىلعاب نإ صاع ورم خيشلاا وبا ناكو

 8 اال لح ذاع

 * هدبزب توبد اذاو

 انل ةعرتم دحلا ضايح طخو

 0 كرس ند

 ادعاس وندلا 0

 لع" انك ا

 الضف أن يح هرّوس الا دملا ند ني مطاتق كعمل ىانلا أم خرشأو

 الف اندم نم رشعلا 0 امأف مولك سائلا نم



000 

 رثكم عاشريشب نب نامعتلا نب ديزنب بنش ' مهنمو ) اه 1ك ذب ةلاطألا بحأ( 8 5 داما هلو

 ديزي 8 ديلولا مايأ مهرمأ فالكل 50 ا ىف أمف بتاعإ ةلد وط ةدامصق نم لئحقلا وهو ديحم |
ْ 
 ظ
 5 اكلولو هدعلو |

 اكو رقاد ير نأ نمقك ده © انزع تعال الخ اربص بلقأي
 اهف لوش '

 5 +لاانثاا|تو>وت َكَسَح تنقل »* هترطم 0 36 أرلا اهعااب

 انسولا اههاوأ ن ع رف الوق # ايلات يع ل غابأ

 اتلاوأو امدق مكلوأ رابخ * همظعي ناك ىمأ ةفالخلا نإ
 اذالاماسحأ اهف مظعو دقو # مكنوطب م كك مك رش دق

 ارد مكباوبأ ميشغو ايفب © 5 3 ا

 . اذ ةدايصق يق لك قلاوهو رثكم سعاش اع و ريشا لإ ميهار ِإ )َ مو 0

 رفا وما تاحاس !ار رد *# 3 او. || جودحلا نا كقاشأ

 رنيفاذع دهملا خاضن سيعأو # ردم نيعار ذلا ءالتف لك ىلع

 0 نك دنع تو »+ هعول نيعلا ةريسع 00 مم

 سعاشملاب ةفقو الا صهدلا ند نإ 00 ذا ا مو 3#

 حالا رع لافكا الا كور ىلإ © ةداوتس ترس دق“ لل برالا

 ىرجاز ىمأ ايساع يرازا رجأ
 يرئاط 2 ال اب وول ا 3

 يرئارس ىل_م موي ينر ةفاخم

 ا 00 ةرشوةضراعو نان 3 ةرعاش 6 وةك .حاههسأو ) ريشا 37 نا.ءالاتنبو ) 1

 ا هيف تلاقف داخ ن كادع ني رحابلا تح تناك لل لكو يوردلا دلع نب ةرطا تحب تناكو أ

 ا هيلاطا ن لا بحأ د | 1 قشد 00-0-

 0 لاهارعا اعأد + ا 0 تايد تناذنإ 5

 هكا انملا قود للاكحب
 5 خانلا لثم تلذاو 2 :تمهطع

 مح مصشسم بس :تدساظ ضل

 0 ةربعلا ؟1اذ تءدودف تدم هاف

1 

 لوقتوحور نم امحوز يذلا اهاخأ 1 تلاقو هتدعبف عاجز نت حفت اهحوزمف اهقلطف

 ماذح اك تت جم #8 مالع نه كللح هللا لضأ

 هن انل رقي انك دقو *« ابانذلاو عراكالاب ىضرتأ

 احور وحب تلاقو

 فراطملاماذج نم اد. تو 0 هدل>ر 6 ًأوحور نم ا يي

 : فئاطقو ةيدركح كك و #3 ماين 05 2 لب أ.علا لاقو

 نب ضيفلا هدعب ت>وزتف كرحدح يف ء قبو را برش العب كيلع هللا طاس لاقو حور اهقلطف
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 ضيفلا يف تلاقةفحور ةوعد تبيجا لوقت تناكف اهرحح يف ءقبو ركسي ناكف ىنقثلا ليقع ىفأ ظ

 رادلاو بالا نيب كداس الا # هب ضن 'يئامو اضيف تيمس ش

 هيف تلاقو

 * لش اهالحم ا ةليلس #* ةمع ةرهم آلا نأ ع

 ذيفلا لاف نق اهارقان نك قإو ع ”يرطافر اع ؟ ارم تع نآذ
 اب جاحتللا عوز امل ءاسأ ن "كلام امهيورب هربغو ا نيتبلا نذه عونك نب دلاخ ىور اذ
 نانا 0 5 جاححلا جوزئامل ةلئاقلا يو ادنه

 جان اذ وا اكلم هةيحكتت نأ جار ورا شم رع رافال
 جاهو نزحم باقلا مرت # جاجحلا حاكت تركحرب اذا

 جالعالا لبق ناب نم ناك ول * جام ءامب نيعلا تضافو 2#

 جاردلا لل_حي تانام تلنام # جادوالال ياق صخشلا يو:سم

 مأشلا يلا قارءلانم جاجحلا اهحرذأف |
 «9 ' وص

 بوهونيديلاقاط ىلع تينب *# ةر> ةرا>> نميصواق ترش
 تورط ندعم نرخ ترش ©« هناف همد قانا ىرتشال

 بونذب هربق ىداوفلا ىتسو مدكم ن ةكفينر ندم

 بوقر ءلا لعو 26 همهم قرخ دعو رافسلا الو

 1 ١ ةفيلخ وبأ ( ينبخأو ) ىروفلا ب الا نى ارار ذا هنا اضرأ لدقو تيان ناس عقلا لإ لاقي

 ا كلام نب رهف ين دحأ قيقش نب ورمعل تآرنالا هذه نأ حيحصلا لاق مالس نب دم نع ةزاجا ١
 ١ م ىلوأ قيقش نب ورمو يرصادلا فن>الا ن صفح نب زركل#ميورب نم سانلا نمو لاق * 1

 ١ #2 هبسلو ةفبر لتعم رابخأ 2+ :

 سارثنينامطلا لذ> نةءقلعن, ةكذج نب نانر>نبرءأع نب مدك» نبةعيبر لاقيف ل قرءشلا اذهو

 نقي هلق .نرووذملا معابدقو ىدودتملا رضي نار ة د اةنانك نب كلامن.ةلعانب ناّيعنأ

 ديرو نب نسحلا ندع انل 1 امف كلذ يف بسلا وه ناك ا مو ْى ىعاس لأ بيج

 نأ سام دامحو 0 ةياور نم اضيأ ( ت>شنو ) ةدب ع نأ نع متاح 2 5

 9 اس ينب نم رفن ناب ير ازنعقو ءالعلا نورمع 0. لاق ةد غو لاق اه مرالاو ناماد لاس

 رودهتم نإ ميلس يفي نم نيلج رس ار فون تاتقفةنانك نإ كلامزب سارف ىنإ ن“ رغ نيبو روصنتمنإ

 انك يف نم انءلظ ىتلف ايزاغ ىملسلا بربح نب ةشيدن جر ةبريض ىهدلا برض مث اهودر مهنا مث

 ناماعلا لذ> نب هللا ديع مف كلام ن سارف يفب ند 00 م6 رفظو هموق نم 597 يف ديدكلاب

 وهو لاق مدكم نبةءسر 0 هعر 2 موصل لاقو ةعراقلا وبأ م 51 نب ف راو سارفغنإ
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 هوخألاقف م هءامد نوءلطي مع وب ءالؤه لاق ةعر اةلاوبأ م هار املف ةنع يف لمح دوب دودحم

 0 5 املف مهوح هجوتف 0 ييكرمفا عب اعأ يت> بهذأ انأ مدكم نب ة ةعسار

 ءاسنلا لوقعمس دق كرك ذ يتفلا ةرفن ىملت ن . ا مدكم تنل رع ام تأت اقف ةعيبر بره نءظلا
 :تعاو ةئعط ننءطال *# قرف ريغينن 0 لاف

 0 , انانسو اماسحايضع «قدحلا اردحم ىحاص موحبصأ

 لد ر هب درشناو 1 قيرط ىف هل درطتساف موقلا ضع هيلع لع رد قاطنا مل 5

 لاقث 3 "دمام ىهنايت> يمدتسي نظلاب قحلفهئءط وا كرر امر مث هعبتو هلتقف موقلا نم

 لوقيو زري وهو ةباصع يدب ىلع ىلء+
 راق دلك اسر كي رودفا + راس أ تضيلا لع ىدع

 * رادالا ماما مرلاب نعطي *

 ةقأذ تلاَقُك

 -_ كلذك ان 0 ول د كلل نإ ل ءاعأ 0 انا

8 

0-00 
28 

 كلذ الا ءزرلان وكي الو *# كلاه نيب ول وتم « ناد ن ح

 موقلا ىلع ركف ته ءاملا تن وش 0 تا ءام اهاق_ةساف ةباصع هلع 1 تدّشسو هدم ع أ لاق

 1 لآ نري يح نكباكر نمض وأ نملغلل اقف نأ يح مدلا هفزنيو موقلا ىلع دتشي امجار ركف |
 ' | نومدقيالف يحر ىلع د.تعاف ةبقعلا ىلع مه ن 0 اود ققأ فوسو ىبام ىئاف يحلا نم تويبلا ىدأ
 م : 9 0 نال ءاللعلا نإ ور رع ول لاق 2 دعوت لق ن املا نودع كلذ 3 ناعفف اك لع

 ا امو قفلا لا 1 أ تاج نب ةشن لاق هراع موقلا مد امو نواف ن :رغأب ىد كيش 0 نكم ىلع ْ ظ 2 ا نط فقاو وهو لا را ادا هتك هنأو لاق هريغ ن ءامظالا يمح اتيمالو

 1 12 لاق ارو تضئ ئئاهامرف ةسرف ىمري نا هعم ناك ةءاز> نم الحر صاف تامدقالا هئظا

 اردطا نع وأ لاق ءاغلا مهلف دقو هنع اوفرصناف لاق ةشيبن هسرف يمر ىذلا لب لاقيو لاق |
 ل را - نم ندر ةسر ها ا هولدَمَف 0 ١ ثار 2 هع فلا دك

 ؤ فينااذكت "ىو

 ظ 0 نا رذّتعيو هيثري لاقف ةعبر ىلع تايها تلا راححالا كلت نم هتقان ترفنف رهف نبا

 هموق نم 00 رذ نم ريعو هتلتق ل ضح>و هريق ىلع هتفا

 فردا ةاطو رقد 8: 2 د قراجح نع ىسولا ترق
 ورك ردكم رج هان 8 هاف هم قانات يرفتأل

 ب 0 را لع ردع ارك و هي ةيره فرختما و راغتلا لوا
 وركملا ة ةرهغ ندم م هام * امدعت ةءعرر نع سراوفلا ش

 3 نيح ايلع اوعدب
3 

 بونذي هريق يداوغلا 00 + مدكم 0 ةعسر ندع

 ترحح ريغ كانو توعد داو * هروظ

 نب برا# ين حا ساد سمع ن تاظشلا نب رارعض رءشلا اذه لاق ىذلا نا لاهو ةديع وأ لاق
1 | 



. 
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 مسي .*ءذميزركيض نيس تايد هج ىلا

 )/ا١5( ١

 تدبلا اذه 0 ةرم ةديع 5 ىندقنأ مرتالا لاق تراي نب ناسح وه رح كل 7

 0 مها اا بوبذ 0 ابوتذل>و عج هللا لوق ّق هب جت>او هن بوب ذب هربق يداوغلا 3 نب

 شا رو 5 نم َكَحَر يي ول ا نساعإ نع ٍُ 1 ل ا صفح 0 0 5 لاف تنبلا اذه نأ

 ءاملب همساو  نامطلا لذ نب هللا دبع لاقو انيه همسي ملو )١( نهاوظلا
 ضيم لا علا يح دع كلف 2 ةعدو اطل

 يأولىب 0 500 نب ةيصع وهو ماس ينب نم ةيصع نأ لاقي

 صوحم يوشللا لع صاقمو # ةصوح# ةريط لك داتدب

 وبا معز ةديبع وبا لاقف مدكم نب هعيبر ىنري راصنالانم جرزّلا نب ثر ا ينب نم لجحر لاقو

 : هلق لع نو تبان كا هنا ضخ ا ] 

 . فار> الا سرافو راسلا فل # ى>دم ةفيذح ىلا نقدضاالو

 فالثم فاخم ةعيسدلا محض * تح وانت حايرلا اذا كيرلي واق

 *« - ”قازتن لئاسم ريغ ةاموك #  ةليقث لك كك لازال ني +

 * فارخأ قطك ك1 يوان هي طوخ يانطإو 0

 فاكو لحاخ لك بوص نه #* مكي ؛,أ كسمر ىداوغلا قس

 فال :لك نود: ةمالللا اوف +: ةنقرإ وف صخو 1 غابأ

 فايعالا ةلقو ديدكلا نيب * م اخأ ناءطلا لذج متءلسأ
 فارعالا بادصا ىدانو ىلاعت هللا لوق هنمو عفترا ام 0 فارعالا مرثالا لاق * لمر فارعالا

 فافقو لدانح نيب دحال * هلاصوا الئادتم يوه قد

 0 « معا ىلع ف هلل

 5 لتاق لتق نيح مب طا ن سدقل ةرم ةديصقلا هذه ةداي.ع 2 اندشنأو مرالا لاق

 نبأ كلذ يف نالا لذح نبا لاقو# ا :افصو اهنسح ىلبل ر 1

 اميحو ايرح عر #* سارف يب رد هلل 00

 اميبراي وعدت نءاظلا ءاكب * ىلاعت ذا ةعمر يد ناف

 ىلااهودأ ىلا ءأمدلاب ةناتك نب كب نب كبلنب صان "طخشأ يب نم ةماو يهز نإ بش

 هند الو لف كرذت مهدنع مهالتق 5-5 مهو ملس يفب

 نعاظلاطيلخلا عمبايشلانءظ * ناب فلا لكو بابشلا نإ
 ناد تذللو كب اذ كا ناو اهاش تلد ام هد كل

 نئاف وأ ىلطامت نظأ ءاد * مكمولنم يزاكمالم يضغ
 نطاقلاب اهعابر نيلذابلا # اميءسو اهنغ ةناتك غاب ا

 يفان 8 ل هاا نب صفخل تاربآلا هذه قل ينادملا لاقو )0(



 ؟ ٌؤامد لطت نا ةلذملا نا

 مهئامدب مطل ضرغ مكلا 2

 مهالوممهرو كا أوءلط

 مكحأ !وراثآو نزال 1

 مدكم نإ ةعربر ةاملا تفك

 براحو قأر ءاا ةكبرعلا نمو

 ليع لمار 1 نم كال اورداغكا

 ةعربر اهاخأ فر ةعسر ها ور“ مأ تلاقوأ

 قار“ عيدلا امم كل مع لايام

 ينمروأف يدوأ كلاه ىلع 1

 محريذ دجحو انيمعجرب ناكوا
 مهلك له الا ناكل يدش ناك وإ

 هل ريصل ن* ايانملا مأع_س نكل

 لجحر نم هللا كيدعرب الف هذاف

 فراح تحابام كك أ فودف
 ةعدعفم ى ربع ههركحزإ يبا

 هضرب هللأ د.ع لاقو

 مدكم 3و ةعبب ر 3 ىكَ

 مدكم 0 ةعدر 55 اذاَو

 ةمهم سرافو 2 يتفلا

 ةيمر دب دكلا ما هب تقيس

 0 نب ةعمر تسفلا ذاق
 نع لازالوا رمل فك

 0 ةلدملا هللا كال يأ و

 هرب ضنا هللا دنع لاقو: |

 ٍّ كلعل ةعس : رأي ل رعظلا تعج

 هموريح ف حرااو ام .اجأف

 مدكم نب ةس ير نبأ طبرا

 ماس يفب 2 لاقو |

 ل مل نأ يب اتم بيمل و

 0 ا ا ا

 نهاعلايف نهاع فوع ءامدو *

 ناك مط 2 #

 نزاحلا 1 مكلماحم تباو *
 0 9 مأ 3-0 *

 ناكوا ىهزع كياع يدع *

 نااولا ناكملا رقارقلا عش *

 نك اوكيرض نمو عابضلارزح#

 قار الو الآل تراغ:الو احد

 ىقاب هكياسعلا 0 قرفتلا دعب

 ا نو ىدحو الآم يل ميدأ
 *  قاو هل لام نم ركاامو

# 

* 

3 

* 

 هيفا الو بط .يذ نط هنغي ملا *

 قال هلث. يحن لك يذلا ىتال *
 0 ىراخ || عم 0

 20 نم الط فج نا #

 هلو 0 هل داك 3

 ليلا عوملا هأ 0

 لذ ٍقأ هتكشن يدر

 لو كلاه امإ سانلاو

 .لويق هاد نم ةئيبر ىلعف

 لويطع ةداغ ةعير 5-8

 ليسم حا ةلذدلا يطع

 قارشب اند ذإ كموب عيرو

 6 نات نيشاو هناك تحرق

 مر صلاك ةنانك ن٠ 4-2 أن



 َِ 06 7 7 1 : 0 حت : 0 0 0 دع دح# 2 3 0 3 0 5 0 4 نا 1 ندي رست

 (١؟ؤ)

 مكن لع لعامل 11 2 تاووس» نولطلا تف لع

 لاق يجاطلا ين *د_ح لاق ل ارم ها نب بوقعي انثالح. لاق رامع نب هللا لع نب دعا ) ينرخأ )

 ن' ناسح ص الاق دحاو سام يف ةلادز نب ا ن دحمو يح+ا مهاربا نب هللا دبع 0

 لاقف مدكم نب ةعيتر ربشب تبان

 بوهو نيديلا قاط ىلع يب * ةر> ةراح> نم يدولف ترش

 تو 1 بيرش * هناف هم قانا يرقنشال

 ٍبوقر ءاا ىلع 5 امكرتل #* هءهم قرح دعو رافسلا الو

 01 ا ) قدحلا دوس ةقان قل هيلا انقسل اهرقع ول هللاو |ولاَقف ا هر غارق

 ةنصلا ن كير جرذ لاق ةديع 5 انمدح لاق يناتسدعدلا متاح وبا انثدح لاق ديرد نب نيش

 ةنانك ين ١ ىلع ةرافلا ديرب وهو 0 هللاَش ةنانك ينبا داوب اوناكاذا تح مح ينب سراوف يف

 0 نأ هب حط هءاحأ نم سرافل لاق هلا رظن اماف ةئيعظ هعم ىداولا ةيحان نم لحجر هل 3

 ةل>ارلإ ماهز ا ىنأ املف هيلع أو 0 هيلا يم اف هقرءبال وهو كسفن د ةنيمظلا ن

 ةنيملظال ل د
 نك اس شاح تاذ حادز ريش * ندا نك كالو

 ىنياعو يريحاو ينالب لبا # ىنئاش يفرق نود ياها نا

 عنصام رظنيل رخا اسراف ديرد ثعيف ةئيمظلا هاظعاف هسرف ذخاو هعرمص5 سرافلا ىلع لمح مْ

 ىلع ىلح مث ماع مامزلا ىتاأف هيشغف م.سي مل هنا نظف هنع متاصتف هب حاصف ًاعيرص هآرف هبحاض

 كوشي وهو عرضت شراذا
 ةعنر اهنود قالا ةينملا ةرطا ليم لح

 ةعيرس ةنعط اهذخل الوأ © ةعنم ةطخ هفكح ىف
 « ةعب رش ىغولا يف ين. نعطلاف

 دوق هيلا رظنو نيعيرص اهارف املا يبشاف اعدام رظنيل رخآ ًاسراف ثعب ديرد ىلع ًالطبأ املق
 5 ”توسلا دصق يدصقا ةعب راه لاقف هحبطلا نع لذ سرافلا هل لاقث هحمر رو هتنيعظ

 لاف هياع لقأ |

| 

 او

 5 5 0 اع متش نم ديرت اذام )

 قداف لجخرلا اولقو ةئيمظلا 0 معا نطو ديرد بابراف هجر ا هعرصأ ع 4

 سرافلا اه 1 دو هللا اواقا دق موقلا ددوو ىلا نه اد دقو كم 2 ةعبر دحوف م

 اذه كنودف نسلا تنال كل وأو ًاعر كم ىرأ الو اياعتأب ةرئاث لبخلا نإو ل شال كالثم 0

 لتقو اهامح دق ة:يظلا سراف نا لاقف هباحأ ديرد ىف كنع ط.. ف ينامحأ ىلا عجار يا عرلا

 ديرد لاقو موقلا فرصناف 4ؤ مكيشالو يع 8 55 راوذ

 ظ

| 
 ظ ْ

00 

 (رشع عبار يناغالا د ؟7)
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 ليسا ايرال 1 ناطلا يتاح 8 لإ :تنمسالو يار كأم
 *« لعشب مل هناك رمتسا مث

 لقيصلاىديأ هتاح ماسحلا 10

 لرحملا : 00 1

 لدجح الا عقو نيشخ ثاغبلا لدم

 ةزم اونوكي مل_سراوف يدرا
 هه>ودرسأ ودرست للامم 3

 هحمر بحشو ةتليعط حزب

 هر هفاخ نم سرا وفلا 5

 هماو هونأ ند يرء تلا ند نا ا يلا 1 نا د

 ةعسر لاق

 مرذالايداو مون ةنيعظلا ينع ىلءاسف نيقيلا كءفني ناك نإ

 ةزماها|نم لوال ض(١) لله 1

 نإ

 مدكم نب ةيمسو ناعط.ال وأ .#
 مدر:ت ال امئاط ةئيعظلا لخ #* ةيسسراوفلاىفدانهلاق(؟)وا

 ملل ملم ضع ملعيا ادم © هوحم ةنيمظلا ةل>ار تفرعصف

 ا *« هباها ليوطلا ميرلب تكتهو
 نإ

 نإ

 (م) موحالا ف دشلاهاوه افالشن ةشايح هدعب را تحضنو

 يركن ةادغلايل رارفلايفأو

 .اولتقف ديرد طهر م يق ىلع اير 5 اءدكم نب ةعربر طهر ةنا 5 0ك كالام ود ثمل 0 لاق“

 كلاب رحاب اةمعفش دسقلو

 هيلا نيداهتي ةوسأ ءاح ذأ مهدنع وه اذييق هيسأ ىنحأف ةمصلا نب ديرد اورسأو اوهنغو 0 ظ

 ةعيبر يطع 3 يذلا هللاو اذه انءوق ائيلع رح اذام مك اخو مك كا نر أسمع تذرصو ظ

 ىداولا موب انيحاص اذه مك هل ةراح [نأ 1 0 تلاقو امون هيلع تقلا مَ ةنيظلا موب 2 ظ

 ةئيعظلا نش لاق 0 ون _ اولق مدكم نةعيبو لعق اه ةءصلازب ديرد انأ لاقف وهنمم !اسف ظ

 0 2 موقلا هسش كاع لاو عطف نامطلا لد > تنب ةطئر 1 را تلاق هةنعم كفك قا يقأأ

 ' || اضرب الإ انيدبأ نم جرخم ال للاو مهضعب لاقو اندنع ديرد ةمدن رفكت نأ ىغزيال اولاقو 0 ظ
 تلاقق .لبالا يف ةأرلا تئمبناو هرسأ يذلا قراخمملا

 امدق ناك اع ىز# يي 1 * ةمل اعبر نع ادي ود يزجتس

 مدد ارق نك ار ناك ناو * ءزارج ا ريخ ناك اريج ناكنأذ

 اموقلا ديدسلا حمرلا هناطعاب # ةريغدل نكن مل ىمعل هب زحعاس

 ا.مناناكيذلا يزن ل #* هءاز> ائيفمافك تك 0 دق

 (ة)امفلا المىذلا كلهاوك رتالو# مكف ناءءن يح هءورفكت الف

 يورو (*”) ةتيم سراوفلا ىنداىل لاقذا يورو (”) يهذايورو )1١(

 ىو (1) كحال قيفك ةغاق الع ع ةعاج ةدن رجا تحلمو



)١١( 

 اهدي لا وانك نع اعاده ركازك قب م يح ناك ناف

 املس ربشلا ىلا يمؤلاا رع و طق اخ راخأ نم ادي ر دارك

 ونغ نع افاك لزي ملو همودب قلو /هتزهجو ةطير هتسكو هوقلطأف مهني اونواعتف موقلا 5
 لاق كلملا دبع ن دم نب نوره ينثدح لاق ىلع نب نسحلا ( يف ربخا ) كلل» تح نءارف ين

 وبا ينثيح لاق يدزالا دمحم ىنثدح لاق 5 ملا يرذعلا مبسم يبا نب بوق» نب دمحم ىنثدح

 نوار علل يصر نأ اطذلا نب 7 لا نلف يرداصلا روومم نب ةصييقو يئافطغلا ءالعأا

 قلانلا كح قفا رخال ىيمؤألا ريما يمشاو لاقث تيأر نم عجشأ نم يدسزلا بركيذعم

 يل تناكو تيارام نخاك ت>ر> لاق تاه رم هل لاق سانلا نيحا نعو سانلا عحشا نعو

 ًادحاىتلاال ثبلا يف اهّنك رف قرا خيشلا قطمت قرعلاب قط# ذاغالا ةعيرس ةليوط ةقءقش سرف
 يندفصل ام هللاو لاقف كالتاق يناف كرذح ذ> هل تاقف نيصرع نيب يتب انا اذاف ت>رل هتاتق الإ

 | تلقف لبن ذخا يتح ينرظناف همم يرئال يتلا ةراوءلاو ةراوع ىل_يما لزعا يرت اك انا روث ابا
 ينمي رثال كنا ينجاثيام دووعلا نينيطت وا هللاوال لاق اهذخ تاق اهب عنتما لاق كنع اهؤانغ امو

 سانلا ليح! اذهف تيهذوىنم هللاوف ادبا اهذخا ال شيرق هلاو لاقف هتحانأف لاق اهذخأ يتح

 صلب ص000 دوي سرف ىلع تب اذا ىهاظلا راودلاك هاب رق يف ”ريسال ين لاو لالا ىلع لات َ 2

 اذ دلام ىلع من #2 ائيلع يدعا اند ل 3 ع :,دلاب انيدلاب

 هل نم ص#ةُث ع اهمظنإ قى "قمرا غار "أف ءايقلا قا نع يك م هناللم ٠ ند ةلظاح عر مم 1ْ

 اذه 0 تلف ضرالاب وطه ذاق هس رو 3 لاش كلتاق يا كا 01 كردد ع هب ين |

 2 حمرلاب تككش ا 56 الو را ف كالهجأام كليو هب تو هنم توبدف 1 تالا ظ

 نكد تدع تدضم 6 - ىانلا "جا أذهف 4 و تيضف كك 0 تا دق هناك وه اذاؤ ةمأهم 1

 2 يفي ذيار نيح نكشف اب ,رثأا مو نواك ةنالمث رأ راو> مف اذاف املاتادعف تاس 00 َّت رظنف كداكد

 صخشا اذاف دق نم تفرشاف انم لما انل كا نمو كنم هب اا اا ناقف نك 1

 نلعَنناو لا ظن املف احسب اباؤذ هيلع هلعت فاصل مالغب اذاو هه>و نم لمحا طق عش را 9

 نط لوقي ةنوونل درا 50 نهددح وو ا ىلأ يف ةيسق نه مَ اردا.م سرفلا ٍ

 ني ها مويلا مس لا د ندءار ل اذا خابت الاهم

 د نءتراو طورملا لارذأ نيذرا 0# ظ

 0 هرايف ا ضك رفىل درطا لب تل كال درطا وايل درطنالاق 4م توبد امافلاق

 قف" ئوبسا مْ هشرف بيل عم هللاو وه اذاف هيلع تاكتاو فتكلا لفسا ةتتفالاو هتتفل نم نائسلا ظ

 امفلا ا 0 تاك وكر 3 2 مكيف هاك قد 20 الق

 هباودب قضي ملايح ناكولف يورو )١(



002 

 ا

 : داو وه اذا لع كرم |اسم نك ا كلا نأ تننطا ذإ يت> درطا لاقف ىف آ كافه رس ف 1

 0 نانسلاتنكمأ اذإ ع هند رظف د رطالاق ىاقأ تلقفهسرف ىلع يونس ةاجاز نان 00
 3 "ىهقمو ضرألا يددب ىلإ اع ع هج رس يف لاق نفق رف 1 نلااو هيلع تاكنا هئتم نم

 هع رمانأو توف كمأ كتلك ل ادام رد تا 1 لاقو هسرف لعب يودع امن الار ناتدلا

 ١ | ينازاتساو ينع تفكف نائسالب ح٠رلابيثدرطا وه اذاك تفلاف نانلا نع تدجو 0

 ا

 )تقلا سأا هللاو كلذ ناكف 00 ع كب ةيفاناف ق ةاطنا لاقو يتيدان زح>و هللاو لزاو ت ل

 1 1 :ىسارفلا مدكم نب ةعبر ليقف لع تار نم عجشأ كد تولا نم دشا يذلع

 رم انثدح لاق لوالل فالخ هيفو 0 اي ير را دع ني دعا نق تلادقو ةناتك يب

 ب ركيدعم نب لل لك د لاك 2 نيكس ين :”دخلاق ىنادءطا ىموم ندم ىثدح لاق ةش 0

 ,اومظعأو 0002 دس هع نم لكلا نيأن « هل لاقف هنع هللا يضر باطنلا نب رمع ىلع >
 ف سو هللا في .سلاقوه نمولاقمدقم 6 ايقاو 0 اهلضفأو ةمالمأ قو ةماَق .اهدمأو : ةءاه

 .يف نا كسب ور« لاقف روثو سرفو بمكب ىللاعدف ارئاز 1 د وش ىأ او لاق 1

 ' ]]/ نبللا برشأو ةعذملا لك .اليفإ للاوف نع لاق كلومل لاق نينمؤللا ريمأاي كلوأ يل لاق اعبشل اذه

 0 هيف ناك دق 0 0 لاق ريخ كموقعاب ا 1 معدل لاَقف نا هكا رم اده لوقت 0 افرصو

 1 انمرك 1 اح ان 8 0 اندشأ مهلاق ةريشملا دعس نك © لاق حابرلاو ايرلا 0 ريخ |ج

 لس تاق ريبخلا ىلع لاق حالا ع كلأ ا . لاق ةرجبالا ريعاسملاة يلا ءايفوالا مه ًانيئرا '
 ارو كر لاق حمرلا ن ءىنريخاؤ لاقسصتو * يلع ايانم كاك لتنلا نع ري لاق 1 ع

 ةلغشم لاق عردلا نع 2 لاو لوو هيلعو 0 كاذ لاق سرتلا ن ع رح ال كناخأ

 كمال لبألر ع هل لاقف لد هلاكم ال كتعراق هنع لاق قس ع ل لد>ارال ةيعتم يا

 0 هنوبح تاحاف ادت ناكولل رع اع برضت 9 مع رق كمال لب 6 هل لاق

 لوش | 21 اا

|| 

| 

 يساثت وربإلا هاظ سغو # انيأر دق رك كلم مكف

 : نأ قنا م لقشإا *# ياو اانا دخان حاف

 كك له رع هل لاقُف س دف تساد الا ك ءاءتمسقأ مالسالا هلك كلذ مدهدقو رو : تقدم لاو

 يق هلدةسا 21 ةةياها ّ ف بذكلا لد: 3 مق نان ماوملا ع معا 0 بأ قل نم طق س راف نه

 تاَقفراغملا 5 اعدم اولا و ءاكبلا ينب 0-00 اوريغا دسز يفب لد حى. > > نمةه ت 60 دقلو م

 دوام تيأر لاق 5 ا م 0 ور« ل اقف ةأرس موق ىلع انينأف لاق ةنانك نب كلام ينب لف

 00 2 تياخو 5 هرد> ىليح 522 هأردس موقلا 5 تر ف 5 اقو ا رودقو ةريثك ليخ |

 0 ةدياوتعد ملأ بحاوص نعد تسادق اهم > نه تدحرذ لو ممل ةيراحاذإو مومالك 2

 و لحرب اليخ ا يندم ىسش نإ هل ت تااَقؤ ا نه الجراب | تعدفانالف يعدا تلاقف اهديالو



 0 0 206 00 0 66 8 *6 00 ١ ا 0 8 ناحل ما < : ع دج 0 ا هوب تا 3 عيسي مو د ا < ا ير را 2 ل

 (وسس)

 يَ ا 5 تاأقؤ ّط رفيف 3 فصل ل مي 0 لع ذ الاد يدش ' كتجوزنا َءأ فيكف

 0 احا هم .طاخن 1 تعدؤ انالف يل يعداريخ هدئعام ت 35 اما.حاوص ىلع تاذقأو نأ 9

 ا 2 اضيا ريخ اذو تنعامو اءا>اوصل تلاقو يار يرأ يَ فرصنا هل تااّقؤ هباود 2 ْ:

 فدو زدعلا ز#انإ اها لاقف نيلحرال اهلوقلثم هل تلاقف هتعدف مدكم نب ةعمر يلىعدا ةديلوالا]

 .رضحاف يسفن كو زدقهلتلاقفرذعي ناءانغءرملا بس>و ترذعا تقل نإ يحل و هسفن لدحرلا

 توحردف ر حفلا حالو لدالا بهذ ين> تب رظحاف اكد فرهنأف كلذ أوحاعب ل ىلا نساادغ

 :تفشكف نوهساحو ةوسلادصق تدصقواهم 0 ل تاع أفا ىرغا لح تاقو يس 0 52- هنم

 ةداككأو تلاقوه:ةثو اهعرد ىلا توها ينء ا ع تالاماماف نسحلا 70 دا سحاب 1 كاف ةارملا ة همز كك

 | تعفدف ةمينغ ءارو نم ةميتغ هذه تاقف ةعيض كلهف طئاخلا اذه لثم يف يدعب تس مهناح يل

 ملف 0 هس رف هرناح ىلاو هلع فص باها دل> لحرإانا اذاؤ 3 || 0 ثم فوأ قا ىع رو

 اقوي حمرلا هردشا تةفاطق يف لفحال 0 ذذاو هسرؤ لع يوتسا مت 2 هله يي ر قى 1

 ةمه ئرحم لَا ىارااملف يداولا لع  فرشأ١ قج نى لفخمال ىشق' رساتسا اذدعاب 3 دن

 لوش اكناوناق
 اها 2 و د د اها يح 51 تدلع دك

 د” اه اهد نم مويلا ىق روش ثلا د

 اهاحو ىلع ام. ليألاب # اهاهد يجولا لوط ىلع ورع تاق

 » اهاوتحا م لد اذا قى *#

 لوي وهو ىلع لم
 محسنا ضاف الك اعمد ضيفا * مدق راديف شدعلا ريخن نها

 مدذلاب فومو بيغلا نو د مشلا'دومح هللا دنع نإا اا

 مد ماضقتب مه أ تانك #1 مدقو قاس ١ ىشع نم ا

 كوقا اناو هيلع كاد
 موملا لاتق لاك الا ىذ نا انا #* 00 اقتلاىذ نااانا

 و رو لعامل 5 | مرأ تدوا مدوب ينتا ن 1

 لوي وهو ىلع لمشغل
 هدراو مانالاو درو ب د د هنع باغ دق 0 2

6 

 ىلع م مث قدح 3 همطقف جرسلا نم ها او ينأطخاو تغرف ىنب ضف ىلع لمحو

 يح 4هطقفو جرسلا رخؤم ىلع هفيس عقوف ينأطخأو تغر يو هر يي "م نارفلا حسم

 2 0 90 2 هللا وذ 900 م كو هل تاقف الحار ترصو سرفلا 1 نقلا لصو

 نبةعءسرو ةبردحتلاو نحال ليفطلا 31 0 ءالخلاو بدعمال ملاظ 53 3 ةيالاع الا ىلع مده



 ا 11 ع 1< يرحل اج ا ل لاا ال
 درس . يراسل 0 ١

 ١ ايل
 1س 5 1 0 0 ا ا ل ل ل ا ا لت عج تن حط دع عطا عاصم ع حا ف

 ااا د ورع كلف كلو تن نق كل ليولا لب لاق كاليو تن نث ةءارصلاو ةثادحال مدكم

 0 تع نأ ثالث ىدحا ين . رتاف الحار ترص دق يلا اذهاي تاق مدكم نب ةعربر اناو لاق بركي

 عرش ناو هع 1 مح ه.حاض عرص انسأف اع نظحا تيس قاَو انم زوالا توع د انفيسإ ادلة > |١

 | تدحاو كاذفتاقداوع ئماؤق ا لع ًاضإأىامو ةحاح كف كموقا ناك نا اذإ جالا" لاق كتملا

 طق لاطبالا نم سراف نع تم 0 نوما لع تاقف ة.داوزاح دقو يبادحأ ا قد

 8-3 هز ينيف أدغ يف د 0 يذلا 0 اذه اورظناف تاق كلذ نم كذيعن اولاق هتقلاذإ

 اذإ يت ةد> اننا آنأ 5 سراف نم هللا كال اول.ةف يح ا 'يشديلا يف“ لصوتال هناو فلا 0 هناف

 0 0 ةتمرا ل اهودع نأ مكلذ نا ا تلف اهنع انتلتق ةدزابلا ةبنغلا لع انيك

 كله ٍق> هبرح تم يلر> نمأف هتملاسو امددرو 09 تاقف وط هناو اولاقف
"> 

 م ةيعش نس ه ريغ - 1 3 32

 ىنأ نب ةبعش نب ةريغاا وه ةدئافال أمن همحرتن نأ اندرأف انيدبأب ىلا لوصالا نم طقاس اهضعبو
 ىقثلافيقت وهو سيق نب فوعنب دعسنب وره نب بعك نب كلام نب بتعم نب دوعسم نب صاع

 ةيواعم ن: 0 ىف نم ورم يبأ 0 مقفالا تس ةمامأ ةجاو يدع و 0 فو هللا كل 2 أ ع

 كان 3 ناكو داوبدبم ل ةوع ع مالكا ,حاصيف هلو ة 4 دحلا دهشو قم ل ماع أ

 يعشلا لاقع اهدلاب افوص وم ناكودهللا د.عابأ ةناطقلا 2 ا و ىسيعإبأ ا ك لسو هب ةيلع 9 ىلد

 نب ةيواعماماف 0 ةيعش ل نب ةريغملاو يدا» )| نب ورمعو نايفس يبأ نب ةيواعم ناز برعاا ةاهد

 ريغصالف داي ذا و ةهداي.الفةريغملا اماو تالضعمالف يصاعلا نب ورم اماو را و ةان اللف نانفس ينأ

 لق دالاو 5 0 1ك ناكو نيروهشملا ةاهدلا ن٠ ةدانع نب دعس نب سف ناكو ركل

 ”اطلا تطل نيرعع ءالوو ءار 5 فاذا عز تانك نوعا ةرعللا نأ
 يقول ع2 3 اماع ع هرقاف رهع لتق ىت> اهلع لزب مْ ةفوكلا هالو 3 < هلزق املع لزي مو

 ةرسس* ىلع ناكو دنوام حتف دم شو ةيسداقلا دهشو كومربلاب هنيع تيهذو ماشلا حوتفو ةماعلا

 املو نيمكملا دهشو نامع.لتق دعب ةئتفلا لزتعاو اهريغو نادم حتف دهشو رقم نب نامعلا

 ةيواعم ةري_فغملا لاقف ةفوكلا ىلع ىصاعلا نب وزدع نب هللا دبع لمعتسا ةيواعم ىلا مالا نسحلا

 الا 2 هلال الرف دعا ىف نيب نوكتي ةقوكلا لع هناو بازهملاو رسم لغ اريغ لحم
 ريلا دبغ نبال باغلا دسأ نم ىهتا تام نأ ىلا الع لزب رف ةريخملا الع لمعتساو

5 2 
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" 
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 ْ 0 ( ١ ةر) :
 1٠ 17 7 5 ا تت تهاجم طا وجو دس حو مسح بعموم سس بعدم ادعم مب ع مص م رمح هل يمته ل

 'آ ١
 اودالطصطا مث 3 لاتقلا اوعادت 5 مئاطلاب| ميش كلذ غاب انامنا 0 ةنالاث مم لك ناكو هل ناك كح )

 م 4م اع هللا ىلد يبنلاعمتقأو ةريغملا لاق هيد ةرمدع تا د وعسم ةولرع ىو لي كك 9 ّْ

 4وم تدحرد ةر هس لوا اكشف ةردطا نت تمد 2 ةلغقلا يذ ف ةييدطا ة ردع ره عا يي 9

 ةييدحلا ماع شارو تثعنو مزاب نس هيلع هللأ ىد ي 8 لاعداد 5 يبأ 6 50 آت 1 ع

 ءاناق سو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر سار ىلع ملاق انأو سو هيلع هللا ىلدي 0 ىلا دوعاسم نب ا

 ففك اةورعا ت تاقف ديدحلايف عئقم وهو ماسو هيلع هللا يلص هللا لور سي لعجو هماكف |

 ةريغملا كي أ نأ اذه لاقف هظلغاو لعق ااه 2 نم دما ةورع لاقف كيلا ني ا ادق كدب

 نإ 32- ) قر ( (١؟)ردغاب نمد الاب الا كتأ وس يع 1 هللأ ودعا هورع لاّقذ هيعش نيا |

 َنِع دلا# نع يدع نب 9 عا 35 يزرمعلا انثلح لاق قسمارقلا ميلا 2 دا قدح لاق فاخذ

 يعوق ن .٠ 3-3 0 5 يلا ءامدلاو مز ان. --- ءلا هب ٍِي : عام لوأ ة ةيعش لإ ةريغملالاق لاو ىعشلا

 اورلغو هوناه تلق ف ر مهردالا انئعمامو 00 و دق ُق | ولاَقف ,ةريحلا ىلا ا قارط يق

 مثو اولعفف مد ؟ الخو تءاط أ قوطغا اق دحاو فز 520 مهردل ا | ولاَف نقز

 ايه علم يىللك هلت تاقف راج يلاع م6 نم ائيش نيقزلا دحأ يف تبيصف ىلوق نم نة

 ادابح امهرد نورشع قزلا اذه نك : نأ لاَقف هايأ هتطعأف فئازلا مهردلا 0 ةدخك قزلا '

 لوف الاو حاص ناف ير م حاصي ا هه نأ كر ظو يود لدحر ان 2 تاَقؤ ع رد اذهو 1

 قزاايف هتغرفاف ءاملا نم هيف 00-1 رصلا نم قز ىف يبو هلاك ام يف م لاك اف كلا

 ا تاّقف 0 ا ىلا 3 لولا قزلا 0 تد صق تح ر>و ىرهظ ىلع اءملمحو رد 5

 0 اطو ينطعأف 4ك كدنع نا نانا يللا اخاف 2 اذه ءلم د

 انارش يلا جرخأف تاه 00 هنم 5 يدنع لاق ءأ رااملف هيلع رع تددَراَدأ يي يرد اناا

 كح تاقف 4 اه لوق ل 3 لاقف فئازلا م هر دلا هيلا تعفد مْ ءاملا هيف ىذلا قزلا ف 0 ف

 رام طف تم رخو ءاياعك را قدا ف هليل يآ ىر وهو ىل ن5 ايد

 تمجر مث رخآلا ضعبو لوالا قز تألم يت> ةريحلا يف رام لكب كلذ لمفأ لزأ م مث لوالا

 مدع 00 تغنص يك يأ كيو اوااقف مهمسرد تددرو مهيديأ نيب نيقزاا تءعضوف يف ءاأ ىلا

 20 2 ارا ( دعس نب دمهم لاق ) مولا < ءاهدلاب برمعلا يف 5 ذلا ىل عاشو نودع اولمدحف

 ليل لاو سايعلا 0 كدعم نا هللا دع ن١ سايعلا نع كلاخ نك دواد 0 لاق يروباستلا ةبواعم

 الحر رشع ةنالنث لتق هءالسأ لبق ةريغملان أذو هلوقب ةورع 59 هن ريس ُُق ماشه نبا لاق 01(

 ةريغلا طهر فالح الاو نيلوتةملا طهر كالام وب فيقث” نم نايا حاف فرق” نمكلام ينب نم

 ةريغملا ناكو هريسفت يف نزاخطا لاقو ها سمالا كلذ حاصاو ةيد ةرمثع ثالث نيلوتقملا ةورع يدوف.

 مالاسآلا اما ماسو هيلعدللا لس ىثلا كاقف لسا هام يلاومأ ذخأ ويياقت ةيلهالا يف انوق تح
 ب ءاوكىفل هم تناف لاملاراخأو لكاف اا



 3 | هئم سانلا بحيمف زعشلا ا 4 0 ناكو ىسانلا ىلع جرد ع 0 ةريغملادا والاب بصح ند

 نعدلاخ يا نب ليء-أ نع ىد 2 يلا نإ مهارب ا لاق دامع لا باهش ينربخأو 203 لاو

 0| كير هيلع شرعا رك نايع الت 1 لاق عش نب ةريغملا نع مزاح ىلأ نق

 || ىلإ بحا ليلا كر دق امال لمأ 3 1 0 لاقذ اماع ىنامحا راصنالا نهلحر هل لاقف

 كلذ لاق ا تدضغف ةريغملا لاق 2 ندهو ثم ريخ |نأ يراصنألا هل لاقف اهلع كدا ذآنم

 ةدا نم ىلدع ان كو 7 ىلع طقس هتك رف ها 0 هيلا تءقف هنع للا ير 00

 ْ لاحر نع . ينخاب دقق كما انأ لاقف ماقف 1 كلذ غابف 2 تاو دلما 5 ” دابمالا يدعو

 / مهدقأ نأنم مهلا ب رقأ 0 مه>-ر د1 قو ةريغملا ن4 مهديقم ناك

 اع الاقي أ ملا رمل كي تدع تو يس ةلاعرتو نإ لسعجتا ) نرخ ( هيلا نوعدب نيذلاهللا هعرو

 نع 1 رلا ءالملا ىنأ ن ما ناسح انثرح لاق ياا مالس نب دمع انخدح لاق ةمشن نب _

 ف 0 ةرمهنمم 5 هاولا ىصو ردن اعلا 2 دنه ىلإ 0 نإ 6 5 لاق يدشلا ن

 لاق ةفوكلا رخل هلع لماع دنا تلاق ةعش نإ ةريغملا انآ لاق تنانء هل تلاقف ة 00

 وا الا يخبل تلج تن ما تلف كس كلا طخ كتع 3 كحال اف تلاق مث

 فافعل تل تحوز ' لو بر 2 أوم 0 م“ وعم يف ساجم نأ ا لو كانحوزل امد

 اهربدتف هذالاب وراسل ك لدفن ركن نأ | أ رع كفك اهوا 2 اذ الامد ءاصلاواذهو -- أ ن

 تلاق ابق لمحي ناك نيف دامت, تقلا !ىلإ حام برملا يأ اهلاقن 0 ِ

 ةدلاح مولا تاذ |نأ انب لحشتال كديور تلاق اف لءم ناك نأ لاق هتعاط نه مهيفعتشإ ناك

 1 تراي ند ني الا 3 وهن هدأ نالخر هيلع م دإ ينأ تانح كى رد كل

 لو 0 1 6 قي نا لوقي امهم دحاو
1 

 * انساحملا اورشناف اسرق الا *

 لوب وهوةريفملا جر

 نال ب هاا كرد هلل * ايلاخ يسفن تيم ام ا

 نب ثرحلا انريخأ 0 - ) قرع ( امو ءاث 0 َت 0 تصد اا م تاسبالا 5و

 3 فيا سلاح مول تاذ 0 نب لا اش لا 0 نس ءالمعلا لاق ةدييع 21 لاق لاق 2-7

 ْ لوشإ ل مْ ةرفز ركز ذإ فوفكم وهو يم نك 1

 مدعم حي 4 لد عاص »* ل لكب اهرفاح ناكو

 هلوق ين ىلا تحكم يتلا تاسإالا ركذو هلوق )0(

 ناهذالا ب كوامل نأ * هنهذ .ةريغملا ىلعتددر دقاف

 مقل ا < نا.هرلاةفاح قدصاراصلاو #* قدصم بياصلاب هلا أ



 ( ب

 0-0 4 هنأ معريو كح ع * لشاب ن ءعجاشالا ىراع

 نع لاق لوسرلا هم هانأ 6 و مهزد فالا هةسمك هلا ثعبف لوش ك معمل ةيعش 0 ةريغملاو لاق

 0 .طار نإ مشاه 0 ( ا علقو 0 و لاةؤ تاقام معا: 0 نب ةريغملا لاق هله كثعلا

 7 اب كب ةريغملا ند>ا لاو يحمجا ماللس ن ١ لم 0 لاق 6 0 نا ليهم سأ 0 لو لاق

 ينأ 00 كوس تان ةصفح نمفو برد نإ نايف 6 ينال تان ثالا؛ نيف -- نيناك تفانو أ ىلا

 ةريغملا 2-2 ) نأ اظقلا وأ لاقو )هللا بامع لإ 1 تان ةشئاعو ةريغملا تنب هر 2 2 صاقو

 مولا ئ رألا موب لعد ماعلا هيلع للاط فا ن ١ ىلع هيف تام يذلا م املا يف 5 ةئس سائلا

 ز>ارلا لاقف كلذ ق: .سف لزعي نأ فاخ هنظا هثمع

 هري_مظلاب جالدالا 0 57 نو هريغملا يغتبا و ب هور قىرش 1

 تاع قات :ءالا تااللر , وطل ن 6-5 ا لاق ةودس عير هدنع 0 3 اذا ناكذ اقالاعم ةريغملا ناكو لاق

 ةأسعاو كلم لو 4عل ؛رالاحرلاو عب عد رأ ءاسنلالوشإ ناكو دع ةعاق قالطه لدحر كلو قالحالا

 هك عا ؟دم لحرب 4 1ع ةماوق ىهت ةر 3 5 نيعأو ثن وم لجرو ام | ءاع ماوق وب ةدؤم

 ) قربخأ ) نادحاش 2 ري ناسا ال اءهف 4 ةحؤم :ارعاو ثنوم لحرو ناحلعت دب نيلعولاك أهبق

 نعلاله 1 0 لاق ىدضصالا اعد لاق 4س نإ 6 و لاو رام 8 هللا كينغ ا دما

 داما نيناع نم يك 1 لاق وا :انيكا تاكو اجت تحكم ةيعش نب دقلا لذ لاق دك ريطم
 م لاق اذكلو اذكلو ا اهيسملو اهدلول اهكسما يدل نا تكسمأ اف

 نوءيس نم ةأسعأ نيءسأو اناث تحوز 06 5 اعا نأ لاَقؤ ة هع مه نإ ةرعفملا دنع ءاسناا اور د

 كتعاطافاهع سما كتم أ ةيعربرلا تددحوو هش كمسأف هسا تذحا كبو 3 ةيناعلا تد>حوف| ع

 لاق 4يش نب رم 6 لاق رام نا ) 2 ( كيلغ وأ هتيلغف هيروؤاس ف 35 تدد>وو

 لق ينةلط مالع تلاقف امةلطن حبصلا د دعب لاحم هل ةارما ة زمغملا ىأر لاق مصأع وأ انجح

 2 دمحأ ( اريحا ) كاودلا و :م الا للخما ام هللاو هللا هدسنأ 'تلاقف ثلك | كنا نظف نيلل# كار

 نب دام انثدح لاق ليهوسأ نإ ي-وه ىن :”دح لاق ة فر د يره وهلا زيزملا ديع

 3 رمع َلاَقف نيئمؤملا ريفا ىلع ىسعع ينال ندا“ دل 0 ءاح الحر نا لس 0 نب ديز نع ا

 م برمعل | رشاعم مكيفكي 4 نأ ند يعل لص 1 هأ لاف ن1 هيعش نإ ةريغملا لاو يىَديع وأ

 بلع هللا ىلك يف لا نا دهشا موقلا نم لجر لاقف نمحرلا دبع يباو هللا دبع يباب اوتتكتت

 0 اناو ا هسذ نم مدقتام هل رفغ دق سو هيلع هللا ىلك ي لا نأ رمع هل لاقف ابع 0

 ةد.سعيفأ نع دامد نا 7 ا, ددح لاق دلهي نإ مشاه 0ك ريخأ ( لا دع ايا ا يف لمشب اه

 نب ةريغملا رفن ةعبرا ىلا يهمني ةفوكلاب لاما ناك لاق ظحاملا نام وبا رحب نب ورمع ينئدح لاق

 رب رج و ثعشالاو ةريغملا نك وروعاناك, ماكو يدع نب ! رححو سدق نإ ثعشالا و هللادنعنب ريرج وعش

 او بار ءازأل ناف لعشت الا ولاق 3 ردا ين وعدةرهغملاممالاقف يار غاميملع علطف ةنانكلا,نيففاوت ءاموي

 دام مث محوفايلا زروعاهفر 2 لاق 4 هيعش نب ةرغملا ف رعت له ينأر ءااب هللاقلعاتنأف ةاولاقدباللاقرت ْؤ ٌْ

 ( رسثع عبار  يقاغالا 16 )
ْ 



000006 

 1 ادن لاق كذ 00 لاق هم و 7 الل لاذ «فرعأ ما كن عال د راق قه لاق
 ]| تفرعام هالول الحر فرعأال ننكو لاق للا دبع نب ريرج فرءآ لوف لاق كئاح نبا كئاح
 || لاقيرملا م توك ًالام اذه كرش قو 0 سيل> رش كنافهللا كحق هل اولاق 8

 | انوا 0-0 دا ناوين ن ىلع ( ىنربأ ( 0 اوف رصن افنذا يلدأ هغاس ن

 : ينبح لاق يدزالا مالت كبدي بلا ينأ مساو ىرسلا يبأ ان د دج لاف" يو 3 ||

 ذو ةفوكلا ىلع وهو ةبعش نب ةريفما جرخ لاق مكسحلا نع ار نرخ لفن عع

 |! يف
 ١ لاف ةواملا نم لاق. .ىنارعاب تلبقأ نيأ نم ةريغملا هل لاقف ةريغملا فرعيال وهو ةبلعت نب هللا ع

 ا ْ لل زمور يلا ىفعلاق رطملا ناك فيك و لاق ا كي دي ندا سرا تك

 ١ اق لاق مه ريغ فرعا ' مهاهج نأ لاق' م كماع ل لاق .لئكاو نب ركب نم لاق 50 نم لاق

 ' نإ سيقف لاق يكون ةداس لاق لهذ ينب يف لوقت اف لاق انربغ ةداسو انتداس لاق نابيش ينبيف لوقت
 1 ا نتاغو رقبلا ءاعو لاق ةءاعت نوهللا 6 ونيف لاق كولا متن اناو كافر ممرواح نالاق ةءاعأ

 7 لاق ةرمح مسمناولا يف نال ماشح لاق ىلوم هبنحت عرص لاق ركشي ىنب يف لوقت اف لاق بالكلا
 يتلا لاق ةردق لاق ماهلا نورس و ماعطلا نو.عطي لاق ُهَقد 0 لاق 0 لا سالا-ا لاق لدف

 3 آ ءاسنلا لاق 000 نع ا ذ لاق ءارقعو ءاعد> لاق مححا ةعييضف لاق 5 ناتفشلا م6

 0 أ را نا نا ىتف ةفوكلا ر مظإ ريسإ 1 بع دعل سلا ولطالما هدو

 1 ٍ تك راغا اذا ىتلاف 0 رلا 1 لاق 2 لاق علخال لعو ع 0 8 عم 0 00 6

 1 ْ عوحتف بشن ا( | مو اهح وز 5 راق عع 6 2 يش يتلا اماو و 3 اماع 6 اذاو كن رمد اهلا

 2 ا اذا كرتا يف ةلواوملاو تلخد اذا كهحو ىف ةطاكلاف عمعمسلا ناطي_كلا اماو امشن 0

 ظ امطب كلت ثن دقيتاا ةءيمذلا ءاهرولا ةريصقلا ءادوسلا كمعتنبف علخجال يذلا لغلا اماو تجرخ
 )7 لاق ةيعشن, ةزريغملا كريمايف لوقتامهل لاق مث كنا عدج ىلعف انكم ناونكدلو عاض اهقلط نأ

 00003 قاطناف لاش هللاو 11 ايما "لاف ةريغملا رسل | كليو كاف هللا ضف ميلا لاف ءانز روعا

 . اد را يزب له كحيو هل لاق ة ةمأ 3 نودسو ةودسا 3 دكموب هال هعو هلم لإ ةرمغملا

 ئ | هذ هئاسك "لع جرخف فارع اهذف نكح هيلا نيمر | ةريغملا ول كاك مث ءالؤه لثم هدنعو

 1 دمحأ ينريخاو فن ينأ نع ين ادملا ن قعر 0 100 انامل دع ( يلريخا ) ةضفو

 1 0 ا اق ا نب مص ونا قى ؟ لي لاو رمت 2 نيسحلا 5 لوح لاق ىلدعلا ىددع نبأ

 هل لاقف مالسلا هيلع للاط يبا نب ىلع ىلا ءاح ةيعش نب ةريغملا نا هلاحر نع فن< ىبا نع دعس

 .لاقف كب راح هل نع تدي لش ع نا كناف كإ ةعببلا دخاي هر و ماعلا هلوذ ةيواعم 8 ا

 أ لاقف هءاح دغ نم ناك اًملف 5 رو ةرغملا فرصناف ادضع نياضملا ذذعتم تن :ك ام مالسلا هيلع 4

 سب له دق دوما ايأر تدجوو أطخ هتدجوف سمأ كيلع هب ترشأ ايف تركق ين

 داش هيف ل ًاسمأين 1 ل هللاو 2 ةرذ الا قيندشعو وذل ىناحصأ دق 0 "1

 | ادعم 1 مهأربأ ي ٍ ىنادح 0 ىلع نب ندحلا ) 0-0 ( ةريغملأ فرصلاف ياسد حالصل اب 0 بدل

0 
 ا

- 



 ا ا د ل تقرا ل ا 0

1 

 ١ 00 05550 ش : :
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 ناهتع 3 ا ين دح لاكي زارتكلا نو ندع ينادح لاق هللا دنع ىنثدح لاق نيهاش 3

سو 31 جاححلا يلو» ىف ل هللا كد 2 نب ردو ىنبدح لاق يذلا
 ةمعش نإ ةريغملا نكد 6 |( فا

 ةاةصم هيف عمط 026 .ةمالك يف خب اونو ةريغملا هل غرمشت عزان يف يلا انمشلا 5 ري_ه ض ةاةصم نابو

 هبرمضف ةثيلا هيلع ماقاف دئمون ىذاقلا وهو حرش نى 5 ةريغملا همدقف هثذقو همتشف هيلع ىلعتس و ْ

 مف كزنف نا 3 دش يفب ها راو مدا لا ف ةدلبب مقال ْنأ ةلقصم ىلآف دحلا

 0ع ل 2 ملأ اننلا نم غرف ع 4م اع 0-5 4موق هاما 4 وكلا َددَد 2 < ةريغملا تال ل -

 تر اننا اولا ادهام لاو ةراحألا هل ن وطقم لاَ هيااوع ن : 20 5 5 || هؤدشراف 53 ل راقع ْ

 دق هللاو لاق مث هربق ىلع فثو 0 قاطناو هوقلاف يدي قام اوذلأ لا لاَقذ هربق محرر 95 أ :

 نا َّق نوا مَ لاق م الإ كا امو كود ارا كشفدصل ا ع ب 0 ا

 1 ا ا هس
 قارلا ث ماد ل نال دب رأ راحولا 20

 دلع 8 ميذ 0 0 0 م اغلا ن 0 نع نايزرللانإ فتاذ> نب ن ريا 3 7 أو

 نيد هدخو كلذ هناع 0 كنا: ةوع ق يوهش ف ىع ل يا هللاو هللاق ةلّدصم نأ يبعشلا ٍْق

 نع ا نعش 0 د انندح لاق ىو رلاهللادنع نب 0 قو 0( ا قاب 0 ْ

 0 جوزمت الأ هيلع هللا ناوضر باطلا نب رمعا شارف ن* لور لاق لاق تراحم ن. ةماش

 | رك ذاف ةشئاع د هذاف كاذ 5 الا ا 2 لهأيف ا و دعب :ظ فدو ركبنا تن

 ا هلت لاقو كلذ 1 ا 9 لاق اع 0 هر اف ةعئاع أ كركر يضف 2 او يلا دعو كالذ اط ٠

 هربت نينم وم الي تالام اطلا و ةمو٠ را 0 ه.عش نب 8 ريغملا كلذ معي أماع لذخدو ةماركو 1غ

 م > وكي 3 1 نا ىلع |طلاَقف 7 0 اةيعولا الة و ةندخ ةئار اح هاناهأ لل تلاقو رم ةلاسرب

 ب هلهأيف ر 3 ينأ ةلصز 0 ينغأب ناو ءاكرلال لأ 1 لحد ايي

 هدي د هب ص وده كال ىلعق اكل ديدُّش لحر نينمؤملا ا فل ا الإ لاق كا ذناكدقلاَقف موتك

 ١ نوح 0 ركبانأ و رك ذيوةشاع هلأتو كلذ كمغيف حي م مرضت ”ي 0 ع ع لاؤال 0 |

 َلاَقِف ىنتدصا و 1 ؟اع 3 0 ّىد هل لاَقف ماولإ لك يف اهدهع ترق 2 ةضلا مط داع: هيلع ا

 ىلا دافق ىمتفعأ دقو ثباط 0 مهل تنمضت» ينوهرك مهنا ديدشا رع لاقل ا

 20 يرهوج ا زي زء ااد. عقر دعا 6 ل امدواعم 0 5 0 و ريخاب ا ها

 ا
 نب ةريغملا ناك لاق س 0 كك ملأ عنع دا نع ينالقاملاناماسن 1 ىلع ميو هش 0 ع |

 03 ل لاق دير تا ا ا لاش فه 00 ىلا بيا ا

 ا
 0 دنعدوهكلأ هم هماع دهش ال هري 2 2 روز 2 راو ريهالا نا لاقو هم ءابالاشب د نال ١

 نع هاورف ةيش نإ 0 الاقزيز علا دنع نب دما زا نع هللا دنع نب دم أ ةهئع هللا 7

 ١ ةشيع نع ماش اًدهانريخ ا لاق ىملعلا نا ”دد 1 لاق ف رفتم تاياكح هلاحر نه ةعاج

 لاق مداع نإ وكراع انثدع را لاق 0 0 مدنا نع نوح نإ نحر

 0 طا بلا 1 واقل 6722222



 5 م خا 0 ا ا يل هم
 1 ير ل ا لا 1

1 000000 

0 5 
 | - 5 3 - . ١

 ة.ش نب رمعديز وبا لاق لاق ةركب يلا نب نمحرلا درع نع ديزب نب ىلع نع ةماس نب دامح 0

 يدقاولالاق ةشورم لاقريهز ن ةماسق : نعد انثدح لاقىراصنالا هللادنع نب د# انثدحو

 8 ينادحو لاق ناندحلا نب ما كلام نع هيبا نع ةركب ينأ نع نما ذيع دع اند

 نأ كلام نب سنأأ ن رك وص نا علا دعو قلع نأ نوع عامسأ نع مشاه نب ىلع نب دمت

 بهذي 5 هل لوقف هاقلي ةركب ا لا طسو ةرامالا راد نم جر ناك ةيعش نب ةريغملا

 اهمتأي ىلا ة ا رملا تناكو لاقروزي الو رازب ريمالا ناام ةداح هل لوةيف ةجاح ىلا لوقيف ريمالا

 لاقي رخآ ل جرو دايزو عفان هيوذاو هباحسا عم هل ةفرغ ىف ة رك ايفل د ركب ينال ةراج

 هتويتفف ةأ راابابةف مغ ميرا ل ركب يبأ ةفغ ءاذحمت ا را ةفوع تداكو دك و ليش

 اونا تح اورظنف اورظناف اهب ميلبأ ةيلب .ذه ةركب وبا لاقف امحكني ةريغلاب مه اذافموقلا رظنف |

 تاع دقلام 0 نه ناك دق هنا هل لاتف ةأر ما تدب نه ةريغملا هياع جرخ 0

 اعف ام تاءف دقو انب ىلصت ال هللاو دي ا

 اومدَس نأ هباتك دروف هب هلا 2 و ل ل كلد | 0-2 ريمألا هناق لص ف هوعد سانلا لاقف

 ىدوعم» 5 مغ ثعاو ىدو» ا دارج نع هيد َ> ُْق يي ؛ادملا لاقو دوهشلاو ةرفملا اعمح هيلع 00ي٠7“٠سْاللابا7ا ب سطس“

 نوع لاف هش نب ةروملا لحد ىد هدب مساك“ عضي ال نأ هيلع م لع و ةرصإلا ىلع يرمشالا

 0زلا كا كاذ مريح وأ هو ند لحرب نأ 0 01 روع |لاق ىدهوهاأ نأ أ هن دح ٍِق 0

 لاجرلا نولصإ مه اذاف دح.ملا انل>دو ديرما رهظإ ةادغلا ةالسص انياصف لاق انالث زهت 5

 يرد هلع ا 0 نأ تا ار ينإ هل لاق 8-2 ىلع لدحر لذ دق نيطاد 2: ءاساو

 هاطعأف ريمالا لاق ا 0 املف هده لد هه 1 0 4ءمو هيلع ت 6 اذ دف ا الو رك ر ءاحام ةريخملاهل 0

 لاقو انال# ا وم ول كاَتك هريرس نعل ر2 بهذ أ رق احلف باتكلا ىس موه 0

 تدق: الاه دي وام سلعدمل ةريغملا هل لاف هتقو ند لحي نأ ا 0 نأ 0 لور 0 ا

ل :مقانأبح أينافةربغلا هل لاف ءاوب الا مالا اذه َّق تاو نأ 0 يد وم و هل كافف تم اصق 1
 نا

 كالدحرا يت> كيلع هنأ و رو اذا ىذدي نم يدع وص نأ ال نأ نينمؤلا ا دق لاف ا

 ا 5 روظلاهلا يف ول لاق تكف لاك ىيمؤلا ريءامسق ترربأو ىئتءفشتْش نا لاق هيلا

 ةريغملا زوجت ط.< م هذبإ 5 رح ىلا ١/ نإو 0-0 يدع ى ىدوعم 2 ينردبأو كدب ْق

 ف2 العلا ةدلوعام ا :| لاشو ة هقرذدع >- ىف ند ةماعلا ى ند هن لع ةب راح ةلقع ىدوم يبأ لِ ثحاو

 هللا دمع وس دلع ثبرد> ُق لاقو رم ىلع مدق يح > ربظلا ىلد ناد ةريغملا راسو ا 1 مداخ اهعمو

 كلذ لف 0 ن لاق نانا ا كيلع دهشدق هنا هل لاق رمع ىلع مدق املف ىراصنالا |

 قحسأ ن نع ةز> نب ىحي انثدح لاق يسوه نب م لا يىناد حو ديز وبأ ( لاق ) كل اريخ ناك

 تيمسصا تيصسصت  ديستلا |( دمسلا |( دمها

 نير نادعسن 0 نع يراصنالا ن ل هللا دبع نع ةدرب ينأ نب هللا دنع نبا

 لاقا مذ نيب هتبأرأ هل لاف 0 وا مدقق 2 وهشلاو ةريغااب اعدو ساح 4هنع هللا ىكر تاطخلا

 دق كأ 1 هللاقف رظناا كفانا هل ةريغملا هل لاقث امذخشب يردح ميرشت طنا يناكل هللاو عن م



 ا 1

 ةل>كملايف دورملا جاي 5 هيف جان هتيار دقلدهشت ىح هللاو ال رمع هل لاقف هب هللا كيزأء ام تدا

 ىلعلاق دهشت مالع هللاقف ًامفان اعد مث كعبر بهذ ةريغم بهذا هل لاقف كلذ ىلع دوشأ ما لاقف
 هذذق اب ىحمت لاقف ةل>كملا ىف دورملا جولو هيف جاي هنا دهشت ىتح اللاق ة ركب نأ ةداوش لأ

 ىلع لاقف ىحاص ةذاهش لث» ىلع لاةفدوعشت مالعلاقف اا 9 بهذ ةريغم 8 لاَقف

 ىبوا ديانا ملا ىلا كسي ك هاو كال ا ةيال بهذ ةريغم بهذا مالسلا هيلع بلاط ينأ نإ

 ملا تنك 2 تلا لها نم د ةنالثلا ءالؤه نم اال قحو همم نكي ىح نينمؤلل تل

 لاقف راصنالاو نيرداهملا سؤر هل عمتجاو دحسملا يف هل ساح هال رمت ىلع مدقف دايز

 للا يزخي نا الجر يراليفا لاق البقم رمع ءار املف لاق موقلا لحال !هتفر دق ةلك مو ةريغملا

 انثدح لاق ىحي نب ىدسلا ان”دح لاق نافع انثدحو ديز ونأ (لاق) نيرحاو م الجر هناسأ ىلع

 كالذل ريغت هدا لوالا دهاشلا رمء دنع دهش امل لاقيدهلا نامَع فأن ءديشرن. مر ا دع

 من رفهيهي نيب رطخي باش لجر ءاج م ازيد شراك فانا يك ديت 2[ 0 7

 دبع لاق رم ةحيص ىكحم ةحيص نامع وبا حاصو باقعلا حاس اي كدنع ام هل لاقو هيلا هسأر

 ركذا هللا رك ذا دايز اي تلقف تءقف ةريغملا لاق نورخأ لاقو * ىلع ىثغي نأ تنك دك 2

 رجلامىلا هنواغ نأ يلا يد 9 دق نيئمؤملا ريمأو هلرو هباتكو هللا ناف ةماقلا موب كفقوم

 ههحو رمحأو هانمع تقربف لاق امم م كلب نعأ تنأر 1 مطنو ىنطا نيب تنكو هللا وف

 ا راكم اس اع :اروكل وي دنع كلذ سيلفموةلاق ا قدا نا امأ 0 و ريمأأي لاقو

 هللاقا دايز نأء الؤهريغلاقواللاقف 2 + 6 هلك هتيأرأ هل لاف اهم 5 ا | ماو 2

 الاع اف تءوسو اد | زفدح 1 امد نا كاد در 4 هدصخ تاو 1 ماحرب انفار هنأ

 ماقف مهبرضاف يلا 5 أَلا رمع لاق اللاقف ةلدكملا ىفل ملاك هح رخو هلخديإ هتيأرأ هللاقف'

 وا لاف مح لا ةريغلا ن 3 اردو دايز لوو داو نقاب انا برضو نيناك 0 : ركب فأ 9

 1 ماللسلا هي ه.لع ىلع هل.لاقف هبرع < مف ذو 65 ةريغملا أ دهشأ يناف برض نأ دعا

 ١ كلذب بج وف نيتداوثل هب داعش 0 هبرض نإ هنأ ىنعي لاق كلذ نع هامو ك.يحاص تر هتبرمض

 دهشأال لاق لجأ لاق يداه لقتل يبت اقإلاقف ةركب ايار تاتتساو لاق ةريثملا لك 0
 لاقف ؟ از 0 يذلا 00 0 ا 3 ةريغملا ل )او دما اور اماف لاق اندلا 3 تنعم نينإ نكد

 ايفر ىقأان هللاول وشب ناكو هلوق ىلع ة ركب وبأ ماقأو لاق ك.راو اناكم هللا يرذبا تكسا رمح هل

 لوش هد اهش ىلإ ى ءداذ ا كلذ مل بت؟علا 58 0 ناكو لاق اءمداهش تاق 2 ناذ *”هلا باتو لاو اهيذشل :

 تاق ل ند راك ناماس يف :دحو ( ديز وبأ لاق ) يتداهش ىل لع دل قا ادايز ناف ىريغ باطا

 تاعحو ته“ ذفةأش ١ ا ترم ل ب رغذ ال لاق هدح نَع أ نع دعس نب مهار إ ينأدح !

 ىره و1 او رامج نا ( انثدج ) ديدش برض ند هال كلا دام لوش يبأ نا لاق هروهظ ىلع 3

 تناك لاق ي هشغلا نع دلال نع ايرك ز نب يحي 0

 لاقاهار ضن ١ وح ف ةريغملا ىلإ تان نك هيعش 0 ةريغملا اهم ير رولا 0 تا لي ح مآ



00 

 لاقف لع تن موثاك مأ هذه م لاق هذه فر 5 ر# هل لاقت كلاع ةردلاو عب مولا رم تقفاوو |

 ءامسلا نم ةراح# يعرأ نأ ترد الا كدا رامز قلد تدك كان ناكاام هللاو ىلع لها هل

 رائثدنب ورم نع ةئيع نب نايف انثدح لاق داع نب دم انثدح لاق 0 ا 0 ىندح(١

 000 لو ءراجبحا هتعنال ةريقللا هني ل نك مالت || هلع !طيبأ نب ىلع لاق لاق رفمج نأ ن 5

 ا ر اد الف يرمز طا راراع نأ( يرخأ) هراححا هعمال ةرغملا تدحأ قل

 ةصقلا هذه يف ةيعشن نب ةريغملا ودم كانت ناسا لاق يف ءادملا انثدح ||

 فرق 5 روع هحولا حق #« .ادرعناك تس مولا ناول

 ”قيصالا تاذ ةودغ كل تدر 1# ءالسالاو نذل تك( 5

 ظ كالا ر هنعااوأ تلكفإا هذ# اوط ترك ذو اصلا تدحارو

 نإ هللا دع 02

 00000 لا ج1 ىلإ اهطقت هيعأف ةيراس هه رط ىف يار رع ىلا ةرغملا ضخش اك لاق يروقلا ١
 مسا 0 اق نإو دير عدلا ورق ا اءامو لاق لالا هذه لعأ

 ليوط باقلاعزافل كنإ لاق ر مع ىلع اهم مدق اهلف ةىمىنب ني ةايعا يهو مقرلاب اهحوزت ىدقاولا |

 ةقالاع نب دايزنغر ره اين دج لاقى 2 ند قرح نك ناد ( لانو ) ق.شلا ا
 ا
 هبافازه كرمال اورفغتسا لو هيعش 0 ةرغملا 0 نح ىدس حالا هللا دع 6 كَ 0 كس دس لاق :

 انا ا د 0 20 ع ناد يمر يرخأ) 1

 ل معلا صاقأ ا 0 ل راق رقد ف“ 7 أ ادد ندشلا كي ةريغملا ناكو لاق ة 4 فاعلا ب4 ناك ا

 ١ ا

| 

 أ

 ا رك نت ف وع نت يدع نب ناتس نب نر نب دعس ن ليقع نب هللا دع نرش نب دمع وه

 ناوبدمع ى ةدح يدقاولا لاقو ( لاق ) .نييكنملا نيب اهدي نءاردلا لع هاا محض اموتهع ا

 58 2 ةبواعم ةفاللؤ ق0 7-0 ا ةقركلاب هش نب ةريغملا تام لاق هربا ع 00 و

 2 لا ف تيكا اوك ذه ركز دنس ناس

 توم

 2 اهلام سوق بولقلا 0 »+ اهملعت ن حاطو ةيئح د

 ردا 0 1 و امم ةلفان كاد ردق اذ ناك نإ

 يماشطا نع رصنبلاب جزه معارإل ءانغلاو :يحراخلا ريشب نب د. رعشلا

 م: هبساو ريشن نب دمت رابخأ جه

ع ن ورهع نب تودع نب ةح راخ ىفب ند ه يجراخلا ناودع
 ؛ ظ كو رم نا ناليع نسق فو

 7 مل ناكو ةيومالا ةلودلا أ رعش نم 02 1 يزادتح حيصف صعاش ش ناماس ا( انآ ريشا 0 دلي

 هيدا هللا اعدل د>وهو ىزعلا دنعنب 0 0 رقلا ةعسر نب هللا دنع نب ةدينع يبأ

 ع 1 نوعاطلاباهريمأ وسو ةقوكلاب رمل تامو يدادغلا طظفلو )05(



 ص 3 ّّ 5 ا 1

 مع ا 1 3 ١ يف - 2 و اهيح 1

 ع 0 2

 (أؤةغ)

 نيكل نأ تم 1 يمومو مهارباو ادهللا ديما تدلو ةديبع 0 تذب دنه مهمال نيسحلا نا

 الف ةنيدملا يداوب يف مقيو و هبامز 9 يفودس 7 هرعش نوع يه ة رات ثارصو ادم ها ظ

 | لاق ريهز:نب دما انثدح لاق ىلع نب نسما هراخا ن٠ ةعطقب ( ينربخا ) سانل :ا| عم رضحم داك

 يدعسلا شاع نب ناماس يف لك ةلاق ناك 0 ١١ انثدحو دما داق ىريبزلا بءصم ينادح

 نب ناهاس نع ريبزا١ نع قا رولا ندا نب يدع اهم يرخأ ةعطقب ( ىنثدحو ) بعصم ىمعو

 نع دنرلا“ نعو , تدضم ع ةئلاوزر ف ةمئيج ىنا نبا لاق هعضاو٠ ىف كلذ لك 1 لا
 ا
 نائسنب سمح نب دعس نب .ليقعنإ هللا دنعنب ليش نإ دم .هيسأو راجل ناك نشا 2ع” تانك

 بطخف هلثاريم باطىف ةرصبلا مدقف ناماس ابا ينكيو احيصف !ىعاش ركب نإ فوع نب يدعنبأ
 مما دصصصخشسلا  مييصتملا مصسسلا حسو جوس مس سس سس

 كرتيوةرصبلا اب اهعم مق نا د اذ ف و نا 1 نا ِس هج راعا كمل ىحب تن ةشئاع ْ

 .لاقو كلذ لمفي نا ىناف اهلا ةق رفلا يف اهرما نوكيو دا

 هدر يداادبرلا قرارا هيدر تيلاو نير 1
 ه1 ىل نال يلف يأ ع ئدكهلتنالزمتك دو

 هدب ىجاصع سلو اديا * يدلب لزان سيلف ىلاو

 هدب ماد ةحاحزاا عدص © هندوم يلا نيح تعدصف

 هدع راها رس منادكللا مون تقدص دق ريطلان اتؤ نعو

 هددع ىضغقنيف ءىح 7 # ق2 ايف كلنا ريصاف : ]

 ٍ ءدكيب لحوبيمحلان 0 ا كو را ا ١
 اه سعاد اهاثم ىلع تاتفبالو ةلقاع ةزرب ارا .1 هل لاف كلذيف رمي نب ل اهانأ بطاخو الاق

 اهاراامو نّحوز كل نأ ىن ندب هدوء كاطو وخلا ما يقف ةأرما انكلو ةيغر ند كلا

 5 ا
 1 أهعم ةرمصبلاب 0 نا اهناَق هيف رواشو دلع ف رظناف 6 هان ناو نأ ىلع ريسصلا - مح مجمج

 راصف ل اهحا رذإو اممقراقم 0 نإو ةرمدع الو ١ اهدبو اقوم ةروأ امال ذا ك.ةيحاص ب

 رسب نب يجف نإ ف لق كف يف ورم ني دارو لح نإ رواشدأ 2 0

 ا (هاوخإ تكور تنتحر فراق نأ تح اف وس لال 5 فاول ةغرل

 تقاوا 0- 10 اهف تبغر ناف ريح ردا 0 أهعم مقنف عت ا ىرذالاو ةعأ

 1 ادغ م * ممجأ هتلم 1 ميا يق 2 كرش اهل 5 ا فل ىلا دوعلا ّق تبغر ناو كناكع

 ظ لاي زاححلا ىلا عوجرلا ع امرا

 ظ اًنييحاو 3 نه هب لهأ ىَد »2 تح ف نصقلا تن 2 تق ل

 ا انرط ه4 .3-ع.ه اذا باررغ 0 نأ د يده ما 5 حارو

 ايككردفقو هانح بداضصملا اذا #23 هنو.ص 50 066 بيرغلا نا

 انستخاو مولا يع رات[ لع اج رعب هيا نال لا ل
 ْ انتوأف. ئاانلا.ءامقتسم لع اعاده مناع نا ديلى ناو

 مكب



 ا

 ل لاق يم ( يننيح)

 0212 هرقل ىف :نرده له « هل كات وقل || ىجب تيار امل

 اياتجاام ىغلا ىتث ناو مدنا * مكتعاف افش باحا ىتم ينأ ت

 ايجي نا لبق مدني نيعلا فرعيو * ل عمسسإ 3 يلم 3

 * ايصع ةلحب ىلا اياطملا لزب * مهاجم جاحملا ريك امو يفا

 ا.صخلا اصحلات يعرت ةعسر ايلع * تفقو اءو يعادلا هب لها امو

 ابذك دقل ىرخأ ةيناغ عند نع * اهنظأف ود ينأ نظ نمل اده>
 انسحلاو بدلا تكرت نيح كاذف « اهكرتأو يرأيف نسحلا يغتبأ أ
 ايقح اهتءر تح لئبحلا ين٠ * تقاعامو يدع نءمطايضقناامو

 ابحت يل نيمويلا رثك اادغالإ # ينحمتف ١ اب تولخ امو

 « ايت ينتفاكدق كتاف اله. « 00 ام ىلع ىلا اهب 0
 1 در ا 3 0 يناتأ عمرفش نم 5

 اة9الوا قاع اهامدق تح « اهبارك وأ اهاوط نكي نأف
 ايضغ لطاب يف تدضغ ناو ينع # ايضر مر ناف ىلع اه

 الط ام 00 تلط 12« اهدك يادرت تهد ناك

 انيس .اهءانسسأ نه عدا الا * ةلزنع حبصأ يف تبهذ نيدو 1

 00 :عجرتتنكو أ كيل ا دكر جن ااماقاو

 ابحطصاام معلا نبا ا,محش الو * امر ىعرتال ةئيفظلا تنل

 ١ لاقيدعسلا 8ع نإ ا ن”دح لاق راك نب رب زلا انثدح لاق نيسحلا يسع( يربخأ ,

 م لدحر موكل خلا رق“ ءاحورلا كا 4 كل 0 مل يفإ ند تارعأ مدق ا

 ١ ليعءيسأ نماشه نبمهارب ل دكموت | ملاوو ةنيدملا ع م نب 31 ل رو ه>وزف ءاح ورلا

 كعأن هم يلاوملا ن

 فرغت نيه 1 رفنلا ىلاو مهار ,. هيلا لسرأق ىلوم لا ىلع يجراخلا ه يلج هرقل نا ماه نبأ

 : , هنللذ و ريشب نب د#ت لاهو هيي>احو هتيطو ار طوس يتأام هبرضو هحورو وما نان .ش

 5 وس ريغ تا اًضق ن

 كيعلا نعد ةءركملا ثرب 0

 ءاهوحو 2 93 ع ىلا مهخ ةادغ تدهش

 الدع توكحلاو هيفا تدضق

 ديلولا وأ تاتعلا تب 4 هو موق تان ما 2

 دودخلاو يح اوملا باس ىو ل ىاودلل ني املا 0

 : تائب مهافاك اذا

 قا يأف

*« 

 انف

 # د رمل ةنئاب 0 ىلا« تراثا اهب فاقثلا ضع اذا
 نإ

 ل

 ديوم نم لاول دجن ليف »*

 دعا :نلا دسلا رامدأ نم

 دع 0 ناك لاق ع 5 ناماس

 * ىلااوذلل 2



 5 (4١ة)

 ظ كلذ دمب يجواخلا جاتحا مث هيف يرو هب لمعف الام ءاطغاو ةقيعأ يت> همدخيو هب فطاتي ناكيفإ

 لاح :تمتاو ير. ىلوملا ناك ةكو كلذ ىف هالوم ىلا تضيق هتف ةثا ىف :ضرفتما
 كلذىف يجراخلا لاف ائيث كلميال هنأ فاخ

 هلهاكدتشا اذا ىل وااكلذ#و * اهقدم الياذ ىلوأا كال يسب

 هللامح كيتحارنمتالفم الو * ةلهو لواديملا  .اعك سماف

 اًضرا لاقو

 | ردا كنع ىنغلا لا ناو ىذرتا * ادهاح كليمس ىلوملا رقتفا ذا

 | يحراخلا رشب نب دمح ناك لاق يدعلا شايع نب ناماس ينادح لاق ىدع نب دمحم ( ينادح )

 ظ نافحرب تعقو ةباحس ىلا هل مَع هحوف هلزنم هيلع بدحاف ءا>ورلا نكسي ناكو هل نيتحوز نيب

 ظ اهملا علان بهذي لب هل انلاقف انمنغ ىلا اًعو# ول هيتحوزا لاقف ليقع قيضم ىلع لطم لءح وهو

 ظ هدتعرو نبالا انا عما اتناقو نيبطو هاتدوزو ىقق هف كفاون ىح نورك عضوم ىلا اهنرشلو

 اناطب اف اهرظتنا مث عضوملا كلذ ىلا همتغ فرصف قاطناف عئقلاوذ هل لاقي نافجر نم ًاعضوم

 ظ لبا ىف دزني وليجلا يف دعصإ لمجف انيتأي مث همتغ ىلا غابي اتلاقواتماقأف اءبلا ةياحس هتلاخو هيلع
 )وه اذاف امهلا _ثدحتاف لزنا لاقف الز دق نيتارضإ ريصنا ذأ كلدك وه ابض امهارب كلف ا

 ظ بستلاف | ؤفك تنك نا تلاق هذه كتبا ينيج وزنأ اه لاقف هتببعف ةباش اط تنب اهعمو ةئسمةأرصإب
 3 ريخاو هتفرعف هف رءفاهوبأ ءادف اهوبا يتاي نكلو هجولا فرعا الو ىسنلا فرعا تلاقف اها
 ْ يجوز ل رظّساو 4 َْى َح همنغ نم ةعطق اهلا قاسف اهاإ هحوزو 7 لاق بلاط اع هنا سما

 لوس اثناو اهيدب ذا فقوو اءملع علط املف همنغ ةشو هتحوزب امها لح راف هيلع نامدش

 راعقلا رظتنم عشقلا تاذ لفسأب * ةيشعلالولا يفو٠ ينب لك :
 رقفلاو قاملايف رطولاءطو تدرط #* امد_ب ةديدخل "نست نئناو

 رحنلاو بئارثلا ءاضرب دهان * ةعاضب ددعا نئلق ىذلا ناكو

 ردس وا ةر>وب لاض يف ءاديجحم # قاعم ام. ردلا طويس ناك

 500 تبدو اه ىل اكو اذإ د نك تل متاغالب 25 *#

 ' يتثدحو يجز نب دحأ لاق ثءصم يندح لاق ريهز نب دمحأ انتدجلاق لع.نب نيسلا( را ١
 ' ةئيزم نما ءأرمأ ىلا ثدك رقت نتن دق ناكإلاف نشانع ن ناماس ينئدح لاق راكب نب ريبزلا

 مشن نب دمج لاف اول# راف ةئيزد 0 تيصخاو عيب رلا ءاح 5 مهورواح دق اههوق ناكو

 دغ واةيثع نم قرفتلا نا # اهقارف موي,.ليق كل تنيب ول

 دمي مل ماه لئابح قاع « متامب داؤفلا قاع ذا توكشل
 دربسم فيص ليل طسوت رق # اماك ضايبلا ةصلاخ ءاضي

 © ديلا ةلغف' لامعا نأ دسأو> تاذن سل ابةموسوم

 دشرلا حيصالا ةرشاعو ايف * عضو با.ثلاف رشاه زراعي .

 |١ ت22 2222222 تت تتتتتتتتتتتدلدلدطغدلَلص2727ت تت: 0

 (رشثع عبار  يناغالا 16 )
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 5 ماك 3 هيما ىححب * تذو.ت مالكلارثك اذا دوذ

 1 ةاوحلا 1 بصنت # ةلوءشم ةفالس ىعط ناكو

 اللا 2 ارو ع ةلقم قرر اهيماتم ىرو
 دك لاو تع ترم ع لباحو ةاذع تزوب اذإ اذام

 دءسالا قاطب ادبا اهريسدو * اها> من 5 24

 0 بايرلالض> # اهراد ىتديو.اهدعس هللا

 نلاع نب نائلس قدح لاق ريبزلا ىتدح كاقريهز نإ هحلات ادرج لاف لك ن ندا ( يريح

 اهراس ناكف ةليج 1 مهف 00 ىلا ناكف ةعاض نم ةقفر زيششلا نب د#ت ىدص لاق

 أذل 0000 لس الو رقما ىل تسآ نال كلذ ىلا را تلاقف هسؤن ىلا اههطخ مث ا |
 ع

 اءبعوزت امها قرفف جملا ىضقنا ىح اهرباب واهتداحي لزب يفهنطو ودم نع ةيعراهمعظت نم انا"

 كلذيف لاف اءماطوا ىلا

 دتكلاو تكلا ممىلادب هوب * ةردخم نه ىلر.هللا رفغتسا

 اودحالو اوءذاف مارح لك * مهئادن ىفانوبحاص ةقفر نه
 لكسر ل ناحل واع * اهرحانميف تساقز در ااذإ يي

 ل هسأر مآرح دلك لح # مهام ومتعاو موقلا 1

 اودهشمأ موتا تعا ىلإل امو د# يفكر .لبا اهأسأ تاقأ
 . دجلا١ ضع تلاقو ينقوخو #* !ملاقم ثاولحاو ىل تقرفت

 درياهراداماذإ نيقلا ينبيدحا# هتءاحم ىزاحح لاث. يلا

 نب دم بطخ لاق شايع نب ناماس انثدح لاق ريبزلا انثد> لاق نيسحلا نب ىمبع ( نر

 كلذ يف لاقو اع فرصناو ىبأف 0ك - كننأ ما قاط هل تلاقف هموق نم أع ريشل ظ

 الو ليدل ف جيرخ كانوا ا لاو حا قودحلا بل
 ا.حطصاام معلا نبا اهمحشي الو * امتيزب يعرتال ةنيمظلا يص

 اع ىف قيمولا زكا ادعاالا + يدق امون اج تواخ اف >4

 بطاح ندع ن مهاربا نا: ةمادق. نب اص نإ ينغاب لاق ريب زلا انثدح لاق يسع ( ينادح م(

 قلك نب دمحالل لاش .انيلاوم نم ىلوم هيلا تلسراف هراعشاو,يحراخلا راخا نم لكش ىورب يحملا

 ن دمت يو يجراخلا معزلاق انل بتك امف ناكف هدنعام ل ا ةلاسو تايكلا نا

 مداق يىوحع لقثلا ريثك معد راطقب اذاو هيخا ل نيسلا نإ نا انعمو راطدالا للف بدح

 ءاسنلا ىلا لسرا ىل لوةي نيس> نب ناماس ين مث امايا | انثباف تبا” نب نا > نب نمحرلا دمع

 يح راخلاب فرع ا.حاضص مك نا انغات ناف نكلا+ر 5 5 يف ةحاح مكلاما 1 را

 ماع ّق ءاحورلاب ن 2 انبلاقءاحورلا 0 ناكو ل22 نه ل>ر وهو ناماس وأ هيو ريشا

| 
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 ردمعأ سنن ناما 1 تلك 5 مدحت متولخ ودعم اوقلطنا ديلا نَع مهدش م مابا نآف ديص ب>اص

 يار اذهام ينود مكتجاح ا نولاتو بنئاو عا و مهرغاف موقلا ىلا بهذا يف تدرا ام هللا

 تلق اع نهريحاف 00 لسراف كلوقب نهربخاو ءاسنلا ىلإ لسرا اذإ ىفرظاف ناملس يل لاقف

 | ين راخلا لاق ىرنألا هرم كل لاتمت نا انيلعو كا انقاع:مرآآ هذه يلعانا لتحا هل سا
 ' ا م تح رد موس هللا تراطف 6-2 ءصلا م نك 1 مهد م وقلا تدبا د 2

 3 9 > قدصلاب 0 مهيأ أو مهثدحا ل ل كتالاثإ 0 |( تحا هو ايالك مول

 | 0 0 ولا ل ل 0 تامحو ثالث تصوم َىَح كا نس مول ثح رص

 كلذ يف ت تاقف اسك .عانأ لعأأب انالاث م

 قع مهبام اوف عدخا ف5 ا 0 مككفأ 6 بحي ال ينا

 ايدل و اوتاكو موك راك د صولاو 0 2
 اوقلطنا هيا قاهر 8 ةلاطنإ ١ نكد 0 دقم وهلا تاقل تةدصولو

 قاعلا كدص احاشو 0 و امقد

* 

 د

 تو هن لل ا #* ادحا نم مل ديا مرح فيك ما

+ 

 قددعل ع الق يد دي _ص مو هدخرب نيباكب يعسأ »*#

 قرط اما لك ه4. 0 » مماعج َىح وقح تلزم

 اوقعأ اوقعنا الاقزا هن نم ا>يش * مع را ابن ممكحر ولو

 قرط اولا نفاع < قيل دوم كه دك 2 عادلا واح كنا
 ظ قيام توما ف نجا دا 3 ا يود

 اصاخم اةيدصو هل انفاعم يح راخال الاخ ناكو |( نيصخلا نب ناماس تامو شاع نب ناماس لاق

 هشرب لاو ًاريدش 50 - نز-و هيلع عر

 السلا كل ىلع دقلت ىلل نبا: لثد # 7 0 ينءتملا ع اا

 العام وذ لو كلغ قدك 8 0 م 0

 البالا رسسحم ى> ضرالا ةقشيف *# مهءرتاو مهاضقاسانلايف ترسو

 الحر اطل قف اي يذلا كلف * او دحوام ضرالا روظ قوف تف ىغرت

 ال2 وانس واد>|نم تسله # هل نفرعدق لاصخ ثالث ددعا

 يجراخلا تاب 2 كلملا دمع 4 .>|ىلا ىعو نا ورع رع ءلأ دنع ا ا ناو عنب ناماس لاق

 دضرلا لاق لاق هبا ْن 0 رح لاقي را ض6 دح لاق ىسع ( ىريخا يكسو اهددرب لمحو هذه

 يللاف نقدا ناو ةعرك ةرفح ةارما بانتس ربع ينودشنا هناا 07

 ناد 32 ا ل للا ؛هؤملا ريمأاي معأ مأ تاَمف موقلا ر 0 57 2 ا وول لأ ان تءعاضم قنا نيااب هنبإ

 لوقي ثِبءَح يسرا و

 ا لا

 تي نريد ا ساحب ل ا معس ت
 هيفي 00090 2 لا ا ا ا
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 8 ايت صايل ةيصااخ ءا
 «* دساو> تاذ نسحلاب ةموسوم

 # ةلةم قرقرت اهع.ادم يرو

 * :تذوءت مالكلا رثك اذا دوخ

 * عطتملو تانشلا قرد اهرط مل

 * حضاوب كتيتءاف كل تح و

 ط ناكو

 را هود ال رعشلا هللاو اذه ديشرلا لاقف

 دع ةلود5م ةقفالشس

 ينادح لاقر 34

 رش كب و يي نظيف ع تدبال تلاقو فمما

 يأ اكو اهءانطا يدل تالط

 را ةيشاخ أك عا

 التعلا ةورد ىلا امعب ناك دقو

 ارم 0 4ع كل 3 ا لهف

* 

 د

 # بعامل كف.ض تم 1 اق

*« 

23 

 دربم ليل حج طسوت رش

 يسوع : ةناكن» نامولعا نا

 دعالا داوس نع بغرت ءاروح

 دصقت ماكت ناو ءايْلا ىمحي

 دشرملا ح.يصتلا ةدهاعم ام

 دقعم فيصناا يف دوساو تاص

 دك ا [فاوملا نا ىف قب ١

 هللاديعو نيمالا دمحم هنأ بدؤم مم مويلا

 نب ريب زلا ا.دح لاق ريهز نب 0 انثدح لاق ىلعنب نسحلا ل تاس الا اهاورذ ناومالا

 ةيب زمان اسحب م ةدعىلا ثدع يح راخلا ريشب نب دم ناك لاق شانعنب ناماش

 لدحر تديمام ا ولاقو هنع امموق اهاهف اهيدح هناحمال ع اهدنع تاب اعرو نأ هادنع ليشو ١

 هتف يسمأ دق ناكو كنء يموق ىنام دقدل تلاقو اهءانخ هلذدب / موي تاذ اهءاش مبا ةاسصاب |

 اف لاقو فرصناف
 لبك هلذلخم يف ينم. ريسأ

 لود الون ركال حازم اما

 لعب الو ومح نيتاث ىذلا كيلع

 ليج راو : ةطلأ+ءاط#ل تآ

 نفاالو عرن كحدتب مف اراضن

 ير

 220 بفك

 7 او وردم 1 الو كيادو 6 هلام كتي لط نع | رعا تددص
 لاق شايع نب ناماس يف ' لو لاق ريب ز 1 لاق 0 لاق ىلع نب نسحلا (ىنربخا )|

 يب نم راصنالا ن ا 0 كا نال نب هللا ديبع ايا نامل_-و دمحم جرخ

 ْ الق رع رم تلاقق عاش تنرظ انتى حاض يفكل له اهل الاقو اهدنع ا امه تزريف ةدعاس

 1 4 01 مهب 35 نا امكلاف ا يا الو هتاقل ىلاي ةحااطخال تبلاق يجراخلا يشل د

 : مهءاحو اههيلا ت>ر نا لا امدقتو قارطلاا ضعيف هاد 50 امنا لاق ارجو أههعم هب اك

 انك يذلا ىجحراخا اذه الاق اذهنم امبل تلاةفهيلع اماسوهب ام>رف اك اهحورذ دعب يح راخلا |

 اجو يح راخأ ان اردت ساف 57 اند الإ ه ةرمخا امو ريذ نم هيف را هللاو تلاةفهذع كر

 اهف لاو هاف اهقاعو مدع ند ماق مْ ةهنه

 إ تنصت اه ىلإ سدا لزا'م # ىلل دنع ةدوملا ىل تييخا 9

 فخ كاذ ل ادب دقو تهذ ظ ا لا

 بنرؤ هةهباءن تدداو نأ # ىف نا يف ظ.غ و



 (1:ؤ)
 كر7576757ب0050600755ر 1 ريي2ششْشيُْْييب7ْب77 ارب 272ا

 ني ايدك نأ كدردسح < عجارو اهيجاهتل اهعدق

 اأ هتنك هظيغ د 1 تناكو كالذب هتريعف هتااقام ريششب ن دم# ةحوز ةيىحشالا غابو وألا 0

 كلذيف لاق نوخلا ا

 لم اةيدعاسلا الا سائلا نم # اًماعم تيارام ايادهلا يدباو

 ليحاواهف داطصي فنك اهل © مثم ءاحطب موي ىنتأطخادقو
 لدحر نيحاماثم سكاف نوط اوبا# ةتيدك بدك ر ي> يله | لاقدقو

 لوطا شيملايف طخستاف نكل © ةرمم مأب ىعاضبا تام نإو
 0 لاق شارع نب ناماس ىف ”دح لاق ريبزأا ان”دح لاق دعا ان*دح لاق ٠ نسما ) 9 (

 اساط ند رافغ ينإ نه ةوسأ افقاوذ 0 نك ةيوأر ناوكذ . نب بئاسو 0 رمش نبأ |

 أودع ا يت>هرعش هدشنتساو 0 525 ةدحاأو تق شو نقر ها نوعم اي نولا ١

 "ال هداشنا نوعدبالو مرح مكاو و رعشلا ءانح» وود امأ مب لحر مط لاَقف

 لحالو مري نع ما مارح كر ىلا الورد ىدشللا ل وقدام هللا رمعل تلد أ 00 تلاقذ دحسملا يف

 يحراخلا ابفلاقو لدرلا ف 5
 راغغ يتب تخاىاقلا حرص .# واخ تنأَو روزذإ كلاف

 راتتسا يف ةينلا كيطعتف # اهتاقم كريصت ت>رب اه

 يراونام كلها ضء نيس * يتح موقلا ثيدحيفوهستو
 ىرارفالو عافدلا كيدنيف * عافد نهكبام باقاب تف

 راقب بواطن نسور هر + ه0 قلك حرار نا
 راودلاو تاوذنا ىديراتل »ايش تلق ىراخب اكفاذإ
 راهذ وا ىلابح يف نهرب # هنم 2-2 تؤفىع امو

 رامجاىذبصحلا,كمويو * يمول نالذاوءلاءعزدقو

 راعلاو عزانتلا ىذل او * الا تمعز م دانعالا]/ ود

 0 الا مولا امو ده روت كروفا وللا مدل
 ا يحلاالو *# ملا امرح انءيلست الف

 ير 0 تر وكدالب *# ىداوغلاىتف كشاف

 اوقرتشيؤ اهعدوب ةك٠ نع اولحر دقو يجراخلا كاش 5 راا هذه يفو ناماس لاق

 رسعاهر وسم يعتد 1 امدق * | مائاقنأ و سانلا نا

 0 ماق اكإو * هبلاطل ريس اهلد اناو 2#

 ركذلا ةلخلا دول مو دقو # ماب قا 6 نير 10

 رفسلاةركسلا سكب مهاةسدق و * مهئامعتلام دقكيكرو كل :

 رجتؤم ماعلا اذه كلهال دبع © يقتلحارو يناوثأب ينا ت



 01 2 #30 2س هداف يب ريالا ل م دس لالا تيسر” ٠ يح 0 يدش 0 يت ا
 10 0 ا 0 يع م

 كيرف بتذلي 9 5 ٠.6 نا .»
 9 0 - - اي ا ب

 )6٠١ة١(

 رفتلاو للا اذهغيضما جلاب »8 .انتجاحن ود الالتعاتلطادقأ
 ردد زءدولا ىف ٌ ا قيل نافلا نإ ؟يرعو يانرع ذا 50 لاام

 رظن اهب ١ يت> كنيع ناس |١ * تقرطةرظن اممكظحناكف

 رظتايو يحرب ذل ١ ينو د ماوس راك لاك ١

 رظنلا هود الإ قولا هداتعلا د لو انمتيفلا اموتراخن امو

 رذا امرعشن ل باقلادودا يف +

 ريو اطام سوه بولدلا يصر #
 رشأ اهْمارطأ ىف سعاشللا مح © درب نع ءاقرو قمداش واس
 رمصق ا لوطالوتامالاردق #2 اههءصاعم اير هلام دود 2

 ةح راقوىش الذل جشتشا

 رز ؤمو تاع كفقادو 0 »2 اماصا وذ 1 ا 0 ص اذإ

 رولا ةئقلا دوع بذاحم م #* اهتاش ويف تن> عرلا ةتيهنتإ

 رحقلا ةرعشعىد>ا لأ جملا يف هكر !راصب الااطو همت ءاضإب

 اننا نب
 1 ان كلب نع نول 2 ابعأي تانناذإ كرا

 ستقول ىلا لع ك ماما ىذت, * 5 كلع يضع الو ىلع يذقت

 ردقلا فطن ا ام انمر<و نم * ةلفان كيطعي ردق اذ ناك نإ

 مدق يجراخلا ناك لاق شايع نب .ناماس ينثدح لاق ريبزاا امتدح لاق ندحلا نب يسع (قرخأ )

 || ماطوةرصصبلام 0 مْ ةدم ةرمصبأاب اهدنع ماقف ةرسوم تناك ناودع ن 7 2 ام جوزف رنا

 9 ةوحلاو 00 بهذي انهه يتعيضو يلام ةكراتب انأ ام تلاَقف زاحألا يلإ هعم لح رت نأب

 لاف اهركذي ومد مل * زال ىلإ جرذ واهةلطف ينتقلط 5 انيهتقانا اماف ق.ضلاو رقفااوبدحلا دلب
 1 ظضص)“”70700111 110 ناس انس ل تاني ىو فينوس ةمملح 7 نينحكو ثيإ 5007

 مومو ةرفز كنأقب توبو دع 00 ةريع كانيعل ا

 0 داك ف ودهلا كعدل »# قرؤم لاَ . اه ا 5 فيط

 مولحلا اه اا. داؤفلا 00 |طا مانا يف ض رعت اذإو

 مولط لدا و ك احا 2 ءاظوهسذ كرمذ تاجا

 نر مكرم ءاقارن نا هناق بوبذلا تين نأ و

 موهذعالوج رحال لصولا ّق تن كد معوتنب 1 كار ا كلو

 مكحتلا كب ل « يملاو براجتلا ك كمكحن تأ

 ميدق ل ن“ 0 0 *#ئ وئام - 0-0

 مقم وهو نيف باشلا 0 + امصلا عم نوح دهاعم تفعض

 ميركل هنأ كئافح ىلعو * هميرونامزلا ث دح ىلع ىتي



 )ؤأو١(
- 5 

 مقسو حححص# كاذة اتش هئادبوهو تدم نيح حجو

 ملح بدلا نع يانا © ةملحم داق انمز هس بو

 ملاتاخب ناو كيلا قوش * هفشو ناك كنا سووا

 قاطم ليقن فيف> بيرعل هيفو ياشطا نع يطسولاب لمر فرف> ىئرادلا تايبالا هذه يفىنغ

 ينثدح لاق ريبزلا ايدج لاو نيشان دع (ينربخا) سانلا هفراءتيو ناالا ينني ىذلا وهو

 هّتنؤم ةقكب ناكو ةعيبر نب هللا دبع نب ةديبع يبأ ل 0 يجراخلا ناك لاق شايع نب ناماس

 ف.صلاوءاتشلا قولا رغااو ريلانم هلابعو هموق ىنغيو هيئغيام ةنسل + قدط#او هيلع لضفيو

 نر نمل ةناو يدلل ندر ايفل انطون نكف ه.نغو هلبا نم ةعطقلا دعب ةعلعقلا هيطعإو
 ش هسرب لاقف 0 5 نم ةنلاو 2 مولكو ع

 ودا كلك ترد يدلا تفل © ةودغ كار "نيس الاكل
 رراقلا .كاذيع اك نتر فلا يف (ناع فا[ را وسد يرن
 رام برتلا نم راو>و حيفص ه هودو كادص ايفا ف2 ريكا دا

 رفاوزلا رودصلا سافنا دعبلانم « هنود مطفت ىسمأ نم نوداث
 ح>افملا هللا وسل هلم انآ * ير نا دنعاب كيذيع ى رضا يوقف

 اماف نسح نا دنع دنع ةدينع يبأ رب ك1 تساوت لاك نسانعن ناماس ىف 0 ريكو اا ( لاقف )

 ريشب نبدمم نس> نوللا دع ماكف امظع اد>و دعو اديدش ع زج ةياع تءزج اهوبأ تام

 هو لع حاص اهلا 0 الف لخدف اهب | نع املسيو اهيزعيو املا لخدي نأ يجراخلا

 نخافلل ايلا وم ةلكعا نأ »8 .ىر نادهاي ك ينعي ريدا وقل
 رواجالا ندا ناز < نر ةهياملاو يد اوسرجاةراذا كالو

 رداع توتا كر دما واهتاللغ 4# لوكاس تقذي ةلولا نأ
 رئاصق رست تاليا شرءلا ىذب #* تذطمدقو لاوطت اليل كنزميو

 رارسلا باسل مون تيلب اذا * ةمحر بفاذلا رفغي بر كاقلف

 رضاوقو ةيدن داق داوج © ها نا موق الا مع دق

 اده> ايقل ّىح اهعم كس ٍيراخلاو ١ مرو مايو تحاصو امذيعو امهحو تكصف دنه تماقفلاف

 ينياسإام هللأو ةددع ىنأ نع ا يا تنظف هللاةف كان وعد ازهلأ 0 نهللا دنع هل لاه

 لاق ي ع ( ينريخا )هادم واسس نس | نمهنع اهم | مأمسإ 0 ربص هدقف نع الوديع يلالو 0

 لإ 0 صول يحرر احلا رالا ند لدحر 0 أيع نا 07 ينثدح لاف ريب زاا ينادح

 مالسلا هي هءاع للاط ينانإ ىلع 0 ندحلا نبدبز مي همدب هيف

 ءاديب صولقلا كلل” ن رم كالادب * هؤافو 3 دوعوملاو كلما

 ءافو نيدعاأوال لهساللا :رم #«# لئاق لاق اذا ىلا يذلا ناو

 اع الا نكد هب ىلع 7 اهاوقو كنار ايد الوقا



 )؟ه١ا(

 ءاعد كانه للض رف دبزب * ةوعدوازلا يناقلخ ًادقو توعد
 هحدع لاقف هلبا راخ نم صولتب هيلا ثءبف نسحلا نيديز تايبالا تغابف

 اهدوع ثيغلابرضخاو اهبدج ىف * .ةعلتا نطب يناعصملا كل نع اذا

 0 ضروب اهتاوزا تعا اذا © وتح لك ىف نفاثا عسر دنزو

 و 02 ع و ا 0 راق دنلا 2 دمتم 5 تاندلا ناك مال لوح

 لاقث مهب فتهأ جرخا دقو نيصحخلا نب ناماس

 كلام ينب نمت ىلع حار *« :اذينس قف 3 ما

 كلاهلا ىلع كالا نشتاو هخ هدم نا نشيملا سفناال
 اضيا هيف لاقو

 ناردتلا ةيددفلا موي كمن © اعاو احا ىلا اياك الا

 يناكل هلق ىموب مح ولو # هكب ماعلا راححا موي ىحا

 نامز لكب او>ش يل نيشاو # هئمرتخاو همايا هب تعاد

 3 اهاثم ىرق 5 ب # ةودعناماس ىعني ىذلا تاو

 نالقثلا اهرح نم يب هيلع *قعولسنالاو نا يفتمدقؤواف

 ينادفوىب ىهدلافورصداقو * ةيدف بلطت مايالا تناكولو

 يمر ريشب نب دمحم جرخ لاق شايع نب ناماس انثد لاق ريبزلا اثدح لاق ىسع ( ينرخا )

 0000000 ةايملع لولا دقق ةدالا لها نع ىلاولا نع لجر هيف ةعامج ةعمو ىوزالا
 كالذيف ىجحراخلا لاقف هبايثيف ثدحاف ضرالا ىلع طقس ى> حاصف امع همدق تلزف اهقوف

 كافرا" ىدعع نأ راثك» « كاد ىف ناك ةافدم قرح 00 7777 اا 17 7:

 لا حلا ير ىورالا اهنا كار ألا# يدب نا ىعاعت

 كابآ تاتق افنص نوغبي * ؟كانا كل اودع موق

 كالخ قلع نءطلاو تدقف * كاف. تلو اهبطاعم نيب

 هدرا يوما لدم و ©« كارجأ يف كاملا توصادا
 دهب 0077 باجفلا] روان 4

 3 بافص ىلع ديلا تحضا: 5 *« كاروالا لع فاتكالا يت

 1 كارلا نسال قل رت وأ <: هلام كدنلق يائبتلا اما
 ش | معني يجراخلا دنع تناك لاق شايع نب ناماس انةدح لاق ريبزلا انثدح لاق يسيع ( ينربخا )

 ” | كلذ ىفيحراخلا لاقف بارق تو تلاقو هتحوز تيضذغف يح راخلا هباج افاهتبارق ضعب هاحبف هل

 1 ' بيعت اف توم دقو ىلع * بيعت م-ط ل وقأ اذام الأ

 1 بيسنلا ينباغيف اهو_مال * اهمتءكاذ ىلادبدقو تمرف

 3 بوضذضغ اذرربغل ضارالو #* ىنذ لكب رضا للق الف



 ل * (أةهضر

 ع نع رب ءلأ ينادحو لاق تعضصم ينأدح لاو ديزؤأ نب دعا اًنندح لاق ىلع نب نسملا ( ينربخأ )

 , ةيناودعلا هتجوز رس نس 00 ةباش ثيأ ينب نم ةيراح يجراخلا جوزت لاق شايع نب ناماس

 , فصمعو فوؤقدلاب نبرععل و نثغإ أهدنع ن ادق ام ريشع ند ةودسأ تراونو ناجح هنود تبرمضف

 ظ لاَقف دم كلذ

 اها ام ا ء ص امممك ىلا د اهعرق نيبام تاشدق سناع نك

 امادح 0 0 نإ تةاعواموي وهللا بالط يف تدص

 اهعاب ووللا ديال ذا ووللا ند ني تدهش ىح نيءلاىف 0 نك

 * امالكامتل حش ملو نا * اهيعي دحلا بسنت مل ءاضيبل

 اهبان_ش .فاط ءامدأ ةنيق نلع © اسيعانق ناك ىشثنملا يف دوات

 اهبانغ لل يلق اهانح لل.ج * ىثحا هقافح فاطعالا ةفوفوم

 انايولا اماعددرب مل رولا ي ود تكعراتو راك ىنباب تعدام اذا

 يم ىنثدح لاق راكب نب ريزلا انثدح لاق ريهز نب دا انثدح لاق ىلع نب نسما ( انثدح )

 | لق هلناكو يحراخلا رعشلا نب دمت هيلا لذد امو نب مهار لو م لاق لامع نب كاحضلا ن

 هح أو هنع 1 داقنالاو هنداتساف انا الو ةشائشهدل ع مو ا امد 5

 | ىلع ةمرلا مولا هل فوك هسفن تاهل ديد عام ماشه نب مها ربا ١ 0 نس بجحاحلا

 هب حاص هاذاح اءاف دحيسملا ىلا ةشظررط

 ارصاو ضال هنو امو * اهدحتز> ارطنيماشطانباي

 *  رااظنو عاهس كو ىناب # معا ءادعالا يب ن2

 نارك فور تملا“ كنا لع 8# ةمسنم دومحملا كلئاتء رك اذ

 ىلا داعو هلدوو انيك هند ىشتو: هلع 4 عج تا ىلإ عم>رب هل لف ه.حاخل لاَقف

 | 10 لاوسسل نع تمر نع لق حرار وع ا حد نطل يركال سا
 ةوسع لاقذ لقي وعلا ةن دنع هرامح يك نب ةورعب

 جوي مدر هيف ةينثلا قوف * نةهس اردو دقوا

 جوتن« لك يثعي لها كلو * طاغن.تاجاحلاو وذ حيرتستف

 هءاع درب يحراخلا ريثن نب د# هل لاَقف

 جوت يم وهو حيصإهللا دسإأ. # هب تبا ام تيل كانو ناو

 جيحاتو را هيف اودعصا» *« اذا هيف جاجحاو كفل لهو

 جوح# تملا نا نذا ذئمو »# هنطو. هللا لاطأ كيم: لارا

 #4 00 امش هنأك « هف رطم هللادفو 3 هل يدهن

 جيلبالا مثلا اب نينكاسلاو * اهرئاز نإ اهيلا قيرطلا لخ

 ( ريثع عبار  يفاغالا ٠ ) ٠١
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 جيجانءلا جوعلاو ليلاملاضيب_ انك لسي ناك ابقن هللا ددسي ال

 جورفموهو يبسمابقتلا كلب نم# هل جع مث موب 0 :
 هل لاقي خا يجراخال ناك لاق يمصم انثدح لاق رهز نب د_ ا انثدح لاق نسحلا ( يريعا):

 لوي هيو هل نيايم 5 م نه رشاعيو اا سااحن ناكو ريش نإ راشب |

 لاس م تردنعاو ىحدت قدسصت ا 3 تدعصأ دق ين ظ

 لاح 1 رطعاو كيما ># يعض نأ قاديددق قلوأ

 ه يعاطق نع ةاوودأ اذه مكف

 لاصو وا عاطق نم كرمال * دصقاو ىلع بونذلا غبت الف

 قال ' يرو ىتقراذ اذا« يقاصت نم كلالح ىرافوف

 ىلانأال 9 يصعأ نأب 8 كوادر عزسست كناو :

 ناك لاق شابغ نء .ناماس ىنثدح لاق راكب نب رسزلا انثدح لاق نسحلا نا ىسدع ( فق 2 ١
 5 :. ٍِ ١

 لاهناا ةالللا ديوزتل
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 ادم ىقأإ ناكف ةريغ هيلع يدجا و ا

 قاتشا مث ثالث اهدنع ماقاف ىرحألا هتعوز ىلا لقتلاو اظزتعاو هب .هنذا لوقل امون امضاغف ع ظ

 ْ لاقو اهيلا لوجتف اهني, ىلا عوجزلايف هل ادبو اهرك ذو يدعس ىلا

 © ابيح يملا تلظناتا قارأ

 (ةا2 سانلا وأ نم قزكو يدعم هوو. احم: ىحراخلا

 بلغأف يدعسإ ولا ريسلا يب

 بتماسانملظ واائملظ ام اذا « انا بتاعتلا دنع تملع دقو

 باذب نيحاماذ ودع واهاضر # ا 6 نأمل نا فاو

 نوي اين نك 1 امعاج « قدر ايف تنقا اذا يفاو ظ
 دهم ل رعشنإ نيراشت نك اق شايع نب ناماس انمدح لاق ريب زلا ان”دح لاق يسع ) 0 ( ظ

 اعاو وم تس يذلا ل

 رقم ود كالو نم ةحدص
 0 لا راك ل

 لى ريكا لع هتنح اذا

 د رك تاع رسالولا
 ةلز لعتلا كلب تاو نا: ناك اذا

 عاطا كاذ ىلع لمحأ يت يناو

 انءاخإ درت ماليحا كت نا و

 ادناصقو المحم انهن كاهعاس

 باخ دئاصقلاو حم تاتي نمو
 دن اصق تلح بالاوذ فلا اما

 ابعاضأ نماملاظ قوقحلا عيضي *

 اهعانطداواهرما كاوس ىلوو
 1 راب كلل دلما ضقو
 يمال رب تر :قاو:هتسع

 ايعاطقا تحاال يرقو كذا
 اهعامرا قرطتالل الذ كترع

 اهعالطا بحال انوبع كيلا

 ايعاتب در انه نف انلع

 امعءادص نود نم ىنشت حصاوت
 امعابتا بحي نم عبتيو هارق
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 ابعابر .يفاوقلل لب هلا *



 (أةهه)
 7 11 ا 11 771 ل ا 257 تل ص هونت دا عت سس تح

 ينأدح لاقربب زلا ين ندح لاق ص (ينربخأ (

 ملا كَ ريشب نب دمحم ءاح هربق نع نيت

 لاقو بانلا يلداضمإ 0 1 ا

 ا ريو عومدلا ادوح يف دعأ

 ةريتإ دوحم نأ الا دير الو
 ةدلس ديز هحو ىق“" تنك امو

 ةييصم تمعل ىعاتلا ىلا رمعل

 و

 دا ىاانلا هقفام تمهفولو

 فرصتاونسحلا 50 نك امللاق شا. 5 نيناماس

 هوزعإ شارف هوحوو مشاه ونب هدنعو ديز نب

 ايلا نا كنا انت

 امي ديز ناكام محر يفب
 ا[ هك و اضاوقلا لع

 اميز ديز هحو الا ضرالا نم
 امض است تا سانلا ىلع

 اهلعو ةالغفإا مالتعا عشاو>

 امْيمآو ىدولا تايآ غام ه
 الو اهادن ا_مدلا قراف دقف # ىدنلاو ةحاملا هيفيلح ناكو

 اهيشب امثيراق وف يزرثلا دهم * للاغ نب'يؤل يبرةودغ تدغ

 اموحل افصلا ءاحطيف ظاكع * هفارث نم يكب يحاطب أ

 ادميعي ال نم. هللا ناعاال هب * اهتوص سانلا ىلع ولعي تا لقف
3 

 اما انظف اناا ال دانس نإ

 6 ا 3

 ا ناجي لاق شالا ند
 #* تءاشو م ل

 » 006 ف بانلآلا ووذ تاو

 اموطبو انب اهباور روهظ أ
 ا ان ان داك د ا
 اميطو اهار ديز قلع مسقم-* ةرذخ بر ةحرايقسهللا قد 1

 نبدمح |انثدح لاق نابزرملا نب فاخ نب دمم (ينربخا ) ذئءون نم رثك | نك اكذب يؤر اق لاق

 أ هل تاكو جلا عا دوال رك ادع نك لقدم نعي رءعلاينثدح لاقسارف نب مثيَطا

 هل لاقف اهنجوز هيبال لاقف هضرت لف ش

 هم برقو كالذي هدعوو هيلا | ىطخف | ل مدق

 كلا ب 3
 يت ينتبا !ماف كب سانلاىلوأ و كم نب اوه اول لاقف ريقفلا مالفلا اذهىنتجوزو مهتددرف شيرقفارش

 5 تاورف ند 2 ريغ اهطخو لمح ةبيرس مع تدب

 شا ربها رش ا اهنعكمحدردقو ايكو را 3

 طذ طخ هل ت تلاقوفيزا اكس نا واعملمفي أ امهل لاقف هيك اف ةجأ نا رع خش

 0 لاثاه 5 نه كالذي 1 0 ءاخي لاو و هلم اههنع ف 4 هدو هيم لع: م 4 لل ل تنوي مم »ع

 وهوا,عوسو هن مش الخ منا 0

 « تحك“ يدري تنك نأ تاكا

 * عزام 1

 »م 1 فراق ١31 تعاطسا امل ف

 نإ ةحاجل اموب كا اماجم يد

 هده 55 اعيش 5 7 و تداضف ف

 لدعلابيأرلا ووذ قش دقو تاف
 للا يفةئررقلاب ىر> |كعزانت

 لقنلا يفو دالبلا فاق كءسقب
 لمتلا نع نن تالنجم ايف

٠ 

 تس وص



 (أهذ)

 يردن رحملا يف كللمو نب يرخ#م ملو تر 2 م الع

 0 اط2افوطق ن قا «* نداش نم كلاح تك

 يطسولاوةبايسلاب ليش فدقخ لود نب سينعلا ينال ءانغلاو مشاه ينب ىلوم كفو دس رعشلا

 7 هاك لد جو

 يدق بأ ىأ لآل ةالومجوز هنا مئاه ينب ءالو هناعدا بيس ناكو ةعازخ قوم ناودتنم نإ في ديس

 اه , دسةنم تدل وف نام ءمالا ةالوم ٍجوزتلاناكود هول 1 لشق 3و مايالا ىلع ممأ أوم ةلح يف لخدومهءالو

 ادم دديوهباع اودلغو هم 1 / نا وق ف يعدأ ةضراعلاو هند و نام اا فرىرعو رعشلا 0 ا ع و

 ىفب مايأيف كلذار ملغ“ مشاه ينل تصعد ةلاديدشناكو نيتلودلا يمرمض# ن مو زاححلا ء | روش ند 0

 كاش هما ينبيىلوه جرو تاردخلا اقصاه ١ لاش 0 صهاطظ يف راغص رادعص ىلا جرح 5 ةهأ

 اذهلو اذهل تصعد نه نيش رفلا ءاهفس ن م أءمعم ج رحو بأ اعملاو كلاثملا ناك دف ناباسكف با.س هل

 ةييصعلا لزت 0 ةانحلا بقاعإو موهةرفي ةمهااناططس !اجرخحو جا>قلاوحارب لا 5-5 يت>نو>ربب الف

 عطقنا مث ةيمأ ينب مايأ لوط ةيبا.سلاو ةيفيدسلا مهل لاقي نيفتصاوناكو ةلفسلاو ةماعلا يف تعاش ىت تح مب
 ا اا عنب ربع ( يرجأ) نيرازملاو نيطانلا نيب كك 0 ين مايأيف كلذ
 لاق ليعامسا نب نب حيلف ىنثدح لاقةيش نب 0 انثدح الاق ىرهوجازيزملادب 5 را دمع وعلا لبيع

 نب هلل داع ع نب دمحل هلتقدعب روصنملا اهدكلا و ندحتو نسح يف ا 0 هب دديصق فيدس لاق

 تنبلا اذو ىلع 5ك 5 اف ن

 ْ رار>الانماوناك اوبراح ذا #2 الو اوفك آل موقلل ةأوساي

 يفوعلان ازنءملا نب رك ذو *نيئمؤملا ريما اب مهن وا ىنكلو اللاق فيدسايىلع مهض# !روصنملا هل لاقف

 هل لاقف رادلا ديع ىب نكد لج رىلع وء. نا هته دود لاق يحايرلا مهاربا ن: دما نع 4 ا

 كراي٠ الو نوميم مهف طق ناك ام هللاوال تقدص لاق نوء.ه"الو
 60 وص

 تاراو سا نكح هب اراد تح ال نا ةلرزسل

 باتعيدنع بتاعل سلو #* ىىلام لك ديو ا

 قذهلل ةينو- رعتبلاب لمو عرس نبال ءانغلاو مالدلا امملع بلاط ينأ نب ىلع نب نيحال رعشلا

 ق>-| نع يطسولا ىرجم ىف ةبايسلاب لوا ليقت

 .مد6 هسونيسلا 1 1-0

 ةيمح نب بالك نب ىصق نب فانم دبع نب مئاه نب باطملا دبع نب بلاط نا عن ندا



 فس 21 0س

 بلاط يف امنا باتكلا نم عض اوم ةدع يف بمنلا اذه رر كنت دقو بلاغ نب يؤل نب بيك نا

 د مالسلاهي اعبلاط ىأ نب ىلعمأ و ورم مشاه مس ءاوةسش ياطما ديعمس ماوفاثم دبع

 نيسحلا م اوبلاط ينأ دلو ل 3 ىهو ىمشاه اه>وزت ةيمشاه وأ يهو فانم دنع نإ مئاهنإا

 ندا و> تنبةحندخ اهماأو مو هيلع هللا ىلص هللال وسر تدب ةمطاق للاط ىبا نب. ىلع نا

 واامدح ناز ر غل باعق كلذ ا أ مأ ينكت دلو م ا ةحمدخ تناكو ىكت نب يزملا دبع

 هاهف انرح نيسحلا ىعس فلاط يبا ن ىلع 00 ا 0 نبأ رفم> نع ديز نإ نيسدح نع مع

 انثدح لاق دعا نب حا كلذب ( ينثدح ) مالسلا مءلع نيسكلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاق لاق دخلا ينأ نب ملاس نع شمالا انثدح لاق ىحي نب ىحي انثدح لاق اساس كر دع

 كرو را ءاهجل انو ةيعسإ نأ. تدع ريكا تاو اماقيب را تح الحر تنل السلا هءاع ىلع

 نبهللا دبع نب د# 0 يمساب اهميوس لاق 1 * نيا كلدكو نسحلا مو هياع هللا ىلص هللا

 ناكلاق رم نبا نع بالو نب ىحي نءنيدح يلا نع عمرلا نإ ندق انثدح لاق يم رضا ناماس

 هلوقيرعشلا اذهو * مالسلا هيلع ليربج حانح بغز نم اهوشح نانذيومت نيسأاو نسحلا ىلع

 نب ةلعت نب ةربو نب ىلع نب ا ؛ رباح نب يدع نب سيقلا 5 تدب تان رلا ا 1

 ا نيصح نب ناورم نب دوعس» نب عيبرلا ت تاب دهايمأو ةعاضق نييفاللا لا

 اع

 0 ت

 نإ م ةنيكسو ةيمأ ليقو ةئيما لدو ها مساو نيسحلا تنب ةنيكس اهنم هتنبا يفو بياك
 ندحا ير 2 اهدا نأ هع 3 نع ىع موطلا هب ينربخا مف بعصملاقو هب تسقل بقل

 نع تباننب رم 0 مسن وبأ انثدح لاق ة.ث نب ر ل لاق ساونا نب ليعمسأو زيزعلا دبع

 لاقف يعأيف نأ قدا م وه مالتلا اميذعنيسملا تنيبةنكس تعيس لاق نيشأ

 باّتع يدنع تناعل نسل * ىلام لح لذياو 00

 ناكل نع ؟ىردمعلا انتج لاق نسا 0 امدح لاق يدي ْريلا ساب ءلا نب د (اندح)

 ل ال لاقف ةنكس هل ت تاقف نيسكلا تنب ةنكس مسا نسحلا نب هللا دبع ىل لاق لاق هيبا

 يلكلا نبا نأ لاَقف هنأ 2 لاَ ةنكس م ١ نع 00 1 ب دنع لأس الجرنا ( يورو) ا

 ىلا قدسا ونأ يف ين,ادملا لاق 5 نع ينأدو م نع ء:يلكلا نإ ل لاو 2 كلوش

 ىك اسدح لاق د هس نإ ٍ نإ دما يف ”دح )حم دفا وه اذهو ا اهءدأاو بقل 4 4242 5 لاق

 ؤرمأ لس نا رع وهف - راد كلا و ن“* خيش انثدح لاق يراقلا نسملا ن |

 ىسءا امو نزع هآلو يَ ةال_سىلص ا هنع هللا يضر باطلا نب 0 2 سقلا

 1 دع هل تدلوذ اهايأ هحوزف نيسحلا هبا ىلع . تايرلا هبا الا هيلع ىلع هللا تع بطخ قد

 بارت لا يف دمع 5 1 2 + اع.ضم اوباغ ناو مهتسباف 1

 رد طل 229522 و احا جو نع صم كسل تس داع اج عرج همس همم ع م تسمم مع ع دامت دن مدع و اس عل ع ص نا و نما صم



 ١)لمه١ا(

 نع ىلع نع اص د لاق منأ وهو ىنالغلا محول ديعىلأ اك 7 ريا اذه ) تحد و (

 ىنادح 00 مح نإ نيسح نب هللأ دنع 0 لاق 5 كلا نإ ل يب 0 فأن رع دهام

 سانا باقر طخ 0 21 در لأ ان 7 ير بالا نر كيد

 سنقلا و سصاانأ قارصن 0 ان لاق ت نأ 54 هل لاَقف ةقاللا ة 12 ءاخ ر# ىدب ني ماق َىَح

 ٍِق م-ماع 1 ىدلا لو نب ا اذه لدحر هل لاَقذ رمع هفرعف لاق ىلكلا ىدع ن نا ظ

 دعت 60 هلاعد مث 3 هلقف هنعهللا ىذر رمع هب 0 مرسلا ديزرأ لاقاد ما لاقجاف 0 ةم اهاحلا ظ

 ترأرام هللا وف فاو لاق ا اوالاو خي .هلا ريدأف دار 8 ا لم نم م ىلع هل

 هللا 0 بااطيفأ ن 1 ضعو هل نيحاس ا نكد هعام ىلع ل طق 0 هلل لص الحر ظ

 00 انا معاي هل لاف هبال ذخاو 5 2 مالأس || مماع ناسحو ل ها | هعمو هلع ظ

 00 ءاعو دقو هتثبأ نم ىان 1 ل 0 د هيلع هلل ىلد هللا لوسرمع نبا بلاط

 رم كذبا ى يي 0 نسحاي كت ا نعرف" ىرهأ 0 ارا لعاب كتديكتأ دق لاقف انسكتأف

 راي> نم بايرلا تناك ىلكان ماشه لاقو # س مقلا ' ى رد _- بابرلا نه> ان ل هل 0

 لوسردب (ج 5 ت'كام 4 مالسلا هياع نيس لق كمل ت.طخو نياضفاو ءاننأأ

 و او ةدكعل ل لاق ىلاملا 0 2 ) ينأدح ١ ينئادملا لاق ملسو هياع هللا ىلد هللأ |

 اهومتنس م 5 1 تلاقق 0 0 2 2 نحوك تن ا ةنكساي ا كما 525-
| 

 00 ةلران 5 يتلا يد م اب يف و, ماا 3 مالا اه اع ها يفعل 4 موا 0 معاي

 نع ينانكلا ينئدح لاق ريل مو هيلع هللا ىلص 0 نقوم هك حل

 مأ سقلا 0 تثذب باررلا تنثر لاق ةباوع نع مكحلا ني د مث نع ىلهاي 5 هع

 تلاقف لق نيح مالسأا هب هيلع نيسكلا اه>وز نيسالا تي 3 كسا

 نوفدم ريغ لك ءاللب 5 #2 هب ءاضتسا ًارونناك يذلا نا

 نيزاوملانارس> تين>و انع * ةكلاص هللا كاز يتلا .طبس

 نءدلاو 0 كو د” ةدرلا انسالح 1

 ناكسم لك هيل 00 0 * نم ونيك كال ل يا ءال نم

 تطلا لح ان بشل وح .# هريس اروص يثتبأ ال هللاو ظ

 ا ينادح لاق راكب نب ليممسا ينربخأو" اف يع نع ريزلا ىنادح ا

 دع نع بوةءل' نب لضم راو لاق ه نع ريب زاا نع ىونغا |نسحلانب ىحب نع ديعش نا

 هل لاف نيحلا هل ىلا بطخ بلاط ينأ ن ىلع نب نس ّ نسحلا ناك الاق قسوم نإ هللا | 1

 ١ هلم هلخدأ جد هل 00 - يبم قلطنا كنم اذ_ه رظتا 6 دق قا نءااب مالسلامملع نيسكلا |

 7 اك ىلع راتخم ة أما نأ لاش ناكو اهابإ ه> وزف ةءطاف راتخاف ةئ :كسو ةمطاف هتلبإ يف هريخف

 هل لاَقف ايحتساف هريخ نيسحلا نإ هرب يف ىدود نب هللا دنع لاق ها نسحلا فق نيرقلا ماع 21 ٌْ



 1000 01 ل رو ل ير عوام كن“ د
 0 د

 (أةف)

 هيلع هللا ىلد هللأ 0 ته ماللسلا | ملع ةمطاف يعأب ايش امرثك ا يتاب ةمطاف كل تزرخا دق

 نيداغ ىلإ بتك لاقيولعلا نسحلا نب ىحي 2 ىنادح؟ "لاو ديعس نب دم نب دي ينادح ) 0 1
 تااقق نامل هنف مأم يف هل 8 5 لاق نيسحلا نب ناباسا ن ىحب يددح نع ينرب بوقعي (

 ؤ كه 0 تلاق هلا لوسر ع نأ دهشأ نذؤملا لاقف ةنكد 0 ديهشلا يس 9 ,كامع 3-0

 زو عاد لاقى « ان كح للا ا ) نر د مكياع رسال ةيناهعلا ت تااقنكوبأ وأ يق |

 ريط» نبع أزاب موقت : ةمأجا موي ءي ع 3 737 0 تناك لاق 5 ا 00 لاق يورقلا يي وعم ل

 امراو>و يع هتماش ًاياع.مش اذا ريزملا دع ]كا مكمل 0 َت را نب كلملا دنع نب لاح وهو

 | تناك لاق معصم هةيمع نع رعب زا 0 0 0 ) 0 1 اهنرا وح كون رمضإ "سرملا نض ناكف

 ' ةشب را #2 2 رعشبلا اه لا ع و شا 2 0 ةلحالا 'س احب ءاسدلا نم ةزرب ةملس ة هفيقع يك

 تلاق لاق رك ف 1 1 ىنادح اق ع نع ربو ١" د لاق يس ولعلا ( ىنربخأ ) ةحازم

 ىنادح نا را رتل ةوملا رانلا نم ا اأو بعصم ىلع ت تاخدأ ةنيكس

 جس م و ةفذصت تاكو از ا هس سا || 0007-5 تم لاق ب|هصم ن * ع ؟قدلا بوب ىأ نع 0 ب نب 0

 دبع نب رمح ناكو ةينكسلا يمس ةلا كلت تناكو كلذ فىع قحهنم ناحأ رب م ًافيفصت اح ؤ

 هع ان هادعرت نا ىرخأ زسقاخو هدلج ةينيكسلا هند فقص الخر دج زيا

 ةيكيحسم تم لاق يريطا قيقش تان ءهسأ نع خيش ب يل نإ. ناملس ن حل نع ةرانعا

 تناك نبأف لاق هيلا تاصو املف اها ىيخا نب 20 هلا ةطح ب ن> ل مالسلا امماع نيل

 اكل اة 5 تناك مالس نإ دمحم ( لاق ) ةلاغلا نم عفرأ حابصلا نأ ردقت حابصلا نع

 , (لاقو ) ةريطق ينتمحو ا لثم ةريدينتمسل تلاقو تكحيضف يتديساي كلاماوما اظ تلاقفار ©

 ضرب ىلع اشراف احب ع 6 تدداخا لاق ةريمض نب ةرمض يد هللا دعس لاا

 2 7 نم 5 1 1 اهءاط * ي* نع هلآست أ كيازب اهم أك راسب نإ ناماس ىلا تعلو

 انيلع لد هنأ ةطرم ءارحاص ىلا ف 4 ا در لاق # عع ملا اهف 1 سس 0 اح هلا كلذ هيلا ١

 مدارج ن 0 ا حافت تر بالا ىلا ىتأ املف 1م 2 ةماعلا كعلاق ى ها

 ب دنع( ادت ( نوكحما اوفرصصلتاف هان 0 يذلا يماشلا اذه تلاق ان وغرب هللأ تجر 7

 !:مهارب ا نب فسوب انثدح لاق نافه 8 00 ا مداقل 200 3 ا يوحلالار ةمح |

 ههوتسأ قشمد هالو ا ديثرلا نأ يدومللا نب مهارب | ينادح لاق يدهملا نب مهار | بحاص

 ”دل_ح مف ناكو لاق مهم هدوم هل مههوذ م ا د نب بيءشو يريماعلاو 4 ةمد ةيكك

 مم عم ما ةتافسلا هني اغلب اعلق اهروظ ىلع تمتو ىليدع وهو ةرامح تبكر ميهاربا لاق لاق ةديبع

 نع توعدو ىروظ' ىلع 4 .ةلأق 2و جاردب توعدف رايدلا ُْق ل نأ للا تدعم 7 دربلا

 عمط ن . 0 وع ينأدح يشأ ل اف يىلو> اوناكو ةلسللا كالت ٍْق كروس يف يم“ ناك

 دربلا كن اظرمملا 0 ا كي ْن ٠غابامو ت 0 اقفد أعمط يبأ عم 2 ند 2 لاَقؤ كيب

 جعدبلاو اع تعءلذو كادعذلا ىنيلفف 2 هلمدعتا 3 توعد كنا كرف 4 قانيستلو رووس جاردب



 امولاق ةريثع نون وكي أ لاق تابارق ةنيدملاب ىل ارفغموللا لامتث ةئيدملاب ةبارق كلبسحأامهل تلق من
 وهام ىلا فولالا ركذ ا نيكملاو ها لا 0 موللا لاق نيرسشءف تلق ةرشع

 ور<+# 0 دبز نا لاَقف اذه نو 1 ا ا 5 نكدو كنب سبل كخحيو تاك 0 0

 هسا: اهاياطع تناكو هيلا تر اف ملق ىلع نأ ل نيسلات نب ة 4: 00 جوز : لاذع نأ ناكل

 دك ورم نيا دلذ نذأتاف ةفيلخ وهو كلنا دس هع نب نأ اس جحو لاق هتيلكب اه اهلا لاق

 ةميض دن 0 6 هوم جملا 3 كك |١ هم : كال أو ةفياخا اه 6 0 لوأ اهمنأ اهماعأو

 اهل 1 ع نوكف 4م 2 ع نأ الا هل 0 1 جاع اق راوح اهف هلك جرد ءلا هل لاقي

 كاذب عنقف هتودعرو 1 ادا ل ةياع داما نهو جرعلا ىلا لودعلا نم هلاعت امو هيلع

 ةرباسم يف الا وكلا نع هنوصل رظالا نسح خاضوالا رب 0 سرك هل ناكو 4ءم ا جرخأو

 4 بيطل ال بيط ه4عم ناحو سرفلا كلذ ريغ 4 تر ال هن وصل مه همز 6 0

 ل_هحتلا ديرب موب يف الا سيالا نع انوي ةي_ثوم ةلحو هيف بكري ىذلا مويلا كلذ لثءالا

 : ناماس فرعأ اوهتاص ل انوع اهاضَقف ةريثك حنا وح 6 رك ناماس جش اهب | . 43

 ةعدعد نإ سم أع يج 1 ءام ىلع ل زيف ةئيدملا دير ناهع نا فرصناو ةنيدملا قر ِظ كلس و ةسح ند

 ناولايم أ الا رعلا نيب ١ وةك نس 1 ا داع رانيد ةامرأ رف مقر رصو 2 0 اعدو

 را ا رآلا هل بهوف سانلا لاحنراتقو يثاوف هي 4 !| ساغ هي را وح 28 علم او | ملا ريسملا يفالنذا

 2 ا رمل ناءالاب ة 4. 5 ا فاح 8 هل فاا>و 25 ثري ىلا ريسلا يف ةلرْذأَو هل>رو هذنإ ليقف

 لاو ي<.و رينا دل هالوم هيلاعف ةرؤ ز ملاعجر نأىلا : 4.6 دمار ن6 ةيراحذخاالو 0

 ىذلا ءاللا ف ياروح ليم ا هالوم نأ مهوتيالدلا نا 6 00 تعا نا لاق قدس اونا

 امءشاناتمرو | «منع اهوا انقلأو نعّبرقلا ال 2 ناتو اءماع ندي راح ديزىل> ر هيلع ناك

 أهيم نع ءاملا ند اي ورجل دعاك تس ارا 8 اهدرحخ نميأروهف اًمماعو ريدغلاىف

 لهس لله 118 0 ريدغلأا كلذ ٠ 00 رقلاب 000 ءص نإ صاع ّ ىنافول> ةودسأ ءام ن *ى6 اهنعا 000 اأو

 لاف هتفص هذه ىع نطيل و اتلاف رداوالا ريثك ةرثملا برط قالا ن سح خيش ةنداح |ءملاو٠ ىلع

 هتلح اعدو 0 ناك يذلا هيج رمش ها سرك ىلا 3 وف 6 قاطنا هل اتاقف كالذ اناف امط

 اهم يغءوسرقلا بكرو هنم بيطتق هييطديف ناك ىذلا طفسلا رضحأو | و اه-بلف اهب نضي ناكيتلا

 دقو ى ا لاحرت قولا ِتاذَىؤ لاف رمصملا ةالضتقودر 0 كا لع ةنداحم ف ماقأف يلايف' ويح

 بدسأ يف باني لح رلا ن منول وةيفدب نوقف ةلعرلا دعب ةلعرلا هب 60 تأ [1 0 اوفرصنا

 يلع لقاف“ نس ةقلا نر فرم ىلا هع نولرفتو انا ىر اماه زاتخا نع لل وقل كير

 تيأد م يبأ 3 0 و لك لاهو هبه لقت 1 هرب ناكام لدم لعف) ليزع م مم 0 ىلع ن اف ع -

 3 * اهعفرو ةيحاج ت تح يرمسلا هدب ىلء>ح دق نبأ ر ينال هن١ تسحواف 5 ةلوقدم فقودقو خ خديشل

 'ئثرف اذه ف هللاب مقا لود ةيفهش يد هياع تل وس ف سرفلا كيو ي4>-و يرو 0

 ”داشللا نذل سل اماق ماو ثنا نك لوه وهز ىدرف تضكرت دنع هخوالا اذاهامو
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 ِق اباتنثدحا هدد رض ند ةعور ينالدو اهرسكف جرمسلا ةرذاؤم ْق مقوف هب يفامرف امهس عزم د

 ينافاوف جرعلانميالوم سلغو اليل ف ف امترعشنو ةلخلا تاسفف يالوم لحر تيفاؤو ةلحلا

 )ا طفسو ضكرلاهب رضا دق سرفلاو ةرودكف جرمسلا ةر>ؤمو ةروثنم ةلخا يارف ليحرلا تقو ف

 تدستب | تح يب تعنصام كافك اما كحنو ىللاةف هقدصو دكا نع ينأاسف ماخلا ص وخصفم تيرطلا 1

 هريدح ْن 0 2ك هلا اهافاواماف ةئسدملا انناؤ ع تان محا كك لش مف ينعتكسو يودسأ قف

 6 كقدصإ ىري> ن ع ةيلس َ لعنيمأ 0 كات 2 لزب و 2 امو هللا لوسرتشإاب لاف '

 تلا دا حالا هل قلطا مو ةيراج عايش 0 نم تكفا و انشا هلع رك 3 مل يفا امريذاف يف ا

 , هللاولاقوا بدن نيد يلوذ ودل الط أمق 4 هحر للا ناميالاب ا 1 تفلحا ءلف كلذ ىلع يق نفاد: اق

 هلل أ يىلأ ب ا انأاهو يرا م 0 اسغو ةلياو انواعتلا اعلا كلب لك هللا كوعر 0 تدب اب

 ا مويلا اذه 4ع هم يق ةنسدللا ت تاقادثا ل كي ءلا نواح يفتمدشو نوع 2 و تاع دقو يك 6-5 مم

 ا امتريضحأ ما رانيدةنامسب رق اذداب يي 10 افءوسلا درعا يف ماع ع أ تا 4 تل انهت ءو نعيم م 0

 ترمأمن هب ا اع ٍِ ةذدملاوعاو 2 دنعالو ىدنع سلو رائد ايل بخ عاب ترمأ ْ

 كالذي نيحرسلاو نياو ضيلاو ينالخذأ مل 3 ني راحت 1 هر ع رش دلا ةئاملا نم 0 اع نيحرسو ١

| 

 ا نك وصي عابتبا,تسمأمل ةي ةيفام ااةاملا ٠ ندكي را || 00 هلع ةقمنلا ت تامدحو دوعن هدب 5-5 ل

 تاق سقشلإ ناىلادلك ص. ءلا كلذ نذحايي وح تدبلا كلذ نك جر >اال اهدح 0 ثفاجو تيبلا حم ل حس

 ا
 0 تان ل لوشو نوما ا 4. 7 راد ُق تديرو ُ ارفلا جر هلك سقف يت> 3 3 لد ملوكلذ |

 ْ لاق يلهاو ىنوذا مهلكو كَ "الا ىلا سانا ىدبأ يف لستلا كلذ 3 و يل لاق (قدساوب .١لاق 0 تعش

 لاق يسرافلا ) ىنرخا ) ينرضحم تن تلو مهرد آل ةرماندا هل ترضاو تذاع وح هللاو ت ا حعضو د 5

 لوزا ماو ل مالسلاهيلع نيسحلا _تد ةنكس تحور , لاو بتددم يف نجح لاف راكب نإ ريب زلا

 نامع نب هللا دعو رببزاا نبي غدمو امرذغ ماو ع وهو لع نب نسا: ن 6

 ' نب مهارباو اب لخدي ملو ناورم نب زيزعلا دبع نب غبصألاو نامع نب ور“ نب ديزو ياز ,ا
 ' نب هللا دبع نا يولعلا نسحلا نب يب يناذحو بعص# لاق ام لخدب ملو فوع نب نحر لادبع |

 | املع هفلخ مث ريرح يا ىلحبلا هللا دبع نب لياس || تب هماو رفعج ابا ىنكي ناك اهحوز نسح

 بءضم لاق مهردفلا فلا توصضم» اعرهحو نفعا , ىلع اهوذا اعلا هحوز 0 زا نب تعض :

0 
 ١
1 
 ]د
| 
ٌْ 
ْ 
 ظ
| 
| 

 بعصم لاق رائد فلا نيفارا .ه اذمع ف هنا اها اهاخا نسا نب قلعناناهع كب بتودم يي 'دحو ا

 ف ةدقوم ارانلا نع نسحااناو بءصم ىلع 2 تا 0 تااق لاق ٍ |١ 15 0 ةيواعم يناد>و

 | ايهم | ىدحإ مهاب امهسأ لد تااق: انرير | عمم لاَقف ل بعضهم ن 4 تدلوو لاو 5 رقلا هلك ءالأ

 نامع هنأ بءصم تاب بابرلا ي عل اه>وزف كت ةوسعهوذ | يلو بدضم لق 8 و بايرلا اهني

 00 0 رعب زر ءأ| لاق را فالا ةرمدنع هو سمع نب نامعامروف ة هريود يو تناق هوم نبا

 ىنمو 1٠ نيد يكد ركل 2 تلاق ملاس نب للا دع تب هايف ةنارع رد نب دهس نع مالاس

 | ؤاؤلاو ىلخ اب اه :اةنا دق يهاذأاو بعص. نم اهتذب نع تفشكف تفقوف هللا دبع هن | اي ىنك ال

 2 ير سس صما

 ( ريع تاو اعالي
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 . 318 لاو يد نبأ َنَع يمك ىادحو 0 ريب ءلا لاق ( هديضفت) الا هأنإ ايدل و ا

 ةعييواالا ن 0 اف انأ لب ةثلاع تلاقو كنه لبخا انا ةحاط تذب ةشئامل ةئيكس

 تدضق نكس تلاقث اهم لمحأف ةشئاع اي تنأ الو امم ح اماق 4 5 1 تنأ امأ 5 :. نيضفال لاقف

 ا ىلع 0 نحل يأ ) نينذالا ةءظع 0 نينذالا تا ةغئاع يمحسأ 49 تناكو هللا و يل

 | هللا دبع مالسلا هيلع نيسحلا "تب ةنيكس يطخ لاق ىنئادملا انثدحلاق ثرالا نب دمحا ينادح لاق
 ا

| 
 , مالس 3 امآو# ايمهم ىفعل يخأ 2 لتق دقو ادب هحوزم ال هللاو ال انناع 6 نا

 كح منع ن نسحلا ا عا هع رتانرلا نعيدسالا نيسملا وبأ ينربخأ ايف 5 ب

 نيضغمملا ضعي هيف لاَقف ناوسم نب زيزعلا دنعنب غب ضالا مْ ريب زأأ نإ بعضم مْ ارماع يئامعلا

 عبارلا تنأف | ل تي امانا < ةنذاك تان ها يف ةنيكس ت 06 ظ

 ١ غلي و 0 يحسأ ةنيدم |اط ينبف ةمحو رسم ضرأ نإ هيلا تي كف رم ىلوَس ناكو لاق

 ا لؤدي مواممالطب ا, الا ثعف 4 18 1 رهع ريا هب 4 1 :كف هياعاهم 5 سفن اهايا هحوز كلما ديع

 ا
 © رهو لزنلا اذه مسا امتلاقف لزم ىلع اه طا د دا ا اا

 ةاور ىذلا ل اع يفدالع ل ,دحم ( ركذو) ادبأ راملا كودك سم ال تنك اذ تلا راجلا

 ركذو هنمتدلوو | ملع غبصالا فاخ نامع ن نب هللأ دنع نأ ىعاز .آا د بيعش نع © ىئاقازلا

 تلاقفةبق يف يهو ىللاب ام ا دقو يع .آلا ند ليها اير كك نأ هللا دمع تنب ةدعس همأ نع

 سيصتسصما
 ا ىنأ نبا ( ينربخأ )هن: نسحأ اه ال امم ىلحلا حض ام ا هحضفتل الإ هايأ ام يلا ام او

 اردو نابح نب طاص نع يدح ء'نب منيا نع هيأ نع قحسا نب دامح اثثدح لاق هزالا |

 مثنافع نب نايَع ىاورم نيدعز كلذ دع اه-وز 5 ماز> نإ مكح نإ رم دع 0

 هيلا تثعبف فوع نب نم رلا ديع نإ مهارب |١ مطخ تودع لتق املف رعب راع بتدصم ! غور

 اطخملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر تنب ةمطافنإ 0-5 تاقكس ىلا تيد نأ كفم نم غلبأ

 تلاقف طع اهعالضأ 6-5 ق2 تب وي 1 ةيراح ةناث و تس م لاق كلذ نع كسا

 تلاَقف هب قش راش ىلوهتعءدف سرع هلأ يفعأ ةياح رادلايف غو نأ دا تلاق كليو كلام ه 2 اه

 تا هيف انا ادب دق هنع كءفدب ىذلا نا هل لقث فوع نب نحرلا دنع نب مهااربا ىلإ بهذا هل |

 حد يبا نم ب  ناعأو ةرهزر يفب نة د

 00 نسح نب نس>و نيسلا نب ىلع ىلا لسرا مث الحر نينا وا و ناك 5 هاوحم مهريغو

 نمحرلاديعنب مهاربا جوز نأ ديرب هه هسا هذه اولاقو أوعمت >(| ريخا مهانأ اءلق مشاه ينب ند

 اؤواحف اصع هعمو الا نانا م م حرب ال اولاقو اوم.ّتحاو مشاه اون 02 نأ

 اكقموت م جشش او>اشنت قدح ةرهز ون و مه اونراضتف يهعلاب ونرمض ل ماعلا ىف ها امو

 اذهب أ.اولاقف اهلا اولخدف تببلا اذهيف اولاق ةنيكس نأ م ئاه اوني تلاق مث ناسأأ ةبام ع 000

 عبرالا هاياوزب 1 3 4 ماوح ا اهولج 00 قوراط ءا 1 مث كءنص ن 1

 نوره لاق # ديد اولا آو يا تلاق ةءاج رادلايف 3 أ ةناث يأ تب اةؤ ةيانب ىلا تتفتلاف
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 1 طر '
 ا اي ااا ا يي يي يي

 ىلع نزايرسلسا شا ةرغ هنكس عاوزأ لوا نك لاق تعصم نع ةهدج أي رخأ كا 37
 غبصالا اهياعف اخ مث ةيراج هل تدلوف بعصم اهيلع فاخ 9 * هل دلت لو اهنع تق بلاط ينا ن نا

 نعاشتلا لاق 0 5 ًاقادصاوق دصاف زيزملا دنع ن 1 ش

 عدبارلا 0 اع قاعد اذاف # ةنالغ فاح ف 0 ا َ

 0 0 ا ل مال َعَرَو عجبا اذا عيقبلا نا د

 اهءاع فاذغ اهقاطف امرا نايحمر يتح - اناخا اح ور اما لاقو بدت كيا

 0 روظنم ما اهتاخ ثيحاوءيشب ناو 0 .ث اهعنينالو اهريغي الذا هيلع تط رش و يقاتل ١

 نيمو 3 اموي تراسف ام جرخ اذاف 2 ىلا جرا ينامع ان هل لوقت تناكف هدير ع قل

 دبع نب ناملس هل لاقف 1ك« ىلا انب جرخا تلاق كلذ هموي ع عجر اذاف ةنيدملا يللا انب عجرا تلاق

 ع مهأربأ او لع فاخف اهةلظف اهقأطف اهب فت منا ل اهل يرطرش دق للا 2 كلك

 مهارباءاحف اهريخي اهلا ثعيف ليع.سانب ماشهىلا هووصاخو اه ايلهنإ كد ركف فوع نب نمحرلا

 اهوريخو فرصناو يراتذاف كريخ دق كءادفتاء>اطلاقف همالك عمسآ ثيح م نا دبع 9

 يسهوم اهب .انزيخا مف ركذت ( يباكلا نبا امأو ) حاطنا ن هاي لع نسا لاو هدي رأبال تلاع

 مث اهرب 00 اهضاؤر هناا هنع مكح نادمح نينا دع نعةش نيرا

 778 بعصم اهيلع فاخ مث نيررق هل لاب يذلا نامع هئبا هل تدلوو لاق ينامعلا ورمع نب ديز

 ين رع لاقي ا ملو فوع نب نكد دو معاج راع فاخ مث ةيراح هل

 نيب ,ناكو ا درع هيخال لءاع ةرصبلا دكئموي وهو 0 جوز ' لاق ىبي نب دمحم قئدخو

 هيف سق نبالاَقث هتءيدب ءاح يذلا وهو سال اول هل لاَ : كومو هخأ نيبو بعصم

 عاج والاه سفن تاك سال لا وا انهرك اع : انانأ دو ْ

 سالسلا ىنأ ةصق تسدلو ىحي نب دمحم نم طلغ اذهو هعضوم يف ر  ذ دق ءانغ رعشلا اذه "ىفو

 عك فل فلأ ىلع ةنيكس بعصم جوز 0 نة دهم لاق رذعح نبا مه عم يهم اهقاو بعصم عم

 ريد زا نبراس بنعاملا سالاسلا ينأ دي ىلع ماه نب هلا دبع

 اعد ديربال كل حصانا ن نم # ةلاسر نينمؤللا ريمأ غلبأ ظ

 امايج دوزلا تاداس تيتو « لماكفلا لأب ةاتملا عطب ْ

 امانرال مكتبا ام ثباو * يتااقم لوقا صفحيب ال و ْ)
 هللا وقد لاق باتكلا أديم ا [كلف هب هءاح الا انأت 3 دحا هيطعي النا هاصوادقريب زلا نبا ناكولاق

 ناو الناعم نا لاقمأ فلآ فاأ ىلع ةأرما 3 2 6 زال ضخ ينل ةلاقملا هذه لو

 وجر ال لإ كاقو رسسجا 0 يجب نأ برم وحمل لع فلعل 0 ا دو 0 ةرمعبلا

 هرياو هفد 007 هللاو ا .ع نكل لاقف كللملا دنع كلذ هلوق غلبف | مف كلب ةللا ند نأ

 لو ةعياشس ماقأف ةئيدملا ىلاو دكموب زيزعلا ديعنزب زمعو ةئيكسل اكاعم هللام ىلا جرذ ئامهعلا ظ

 ار جبس رج يسوي 077 "تس ل ا قل طل جسوم بهي جب تجوب ل ب و ا 17 هك ا ا ١ : بو دعاها ها م هوس اج: حس ع تدع حم 227 جسد

 نامع نب ورمع نب ديز نأ ع يرهزلا باهش نب ىحي نب دم 35 ديز وأ ( لاق ) هريخو
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 سه ل هنأ هاع كل عد !امناو رو ةعيس هديالو 3 هتنيع ت ركذو دبز ىلع ةنيكس 01 نأ

 كاف ع هيلا ثعبف ةءاذ يم هدب رب اح 0 نأ هلام نم * يب نيبو لاح 5 ةأرمأ

 لققعم نب دمخ ثعبو رع ين لاق هللا هلعنب ل ينثدح لاق امي رن داع

 0 سااح ديز 5 ءو 4م لع اند د هءازق ايا لاقو مرو نبا ىلا ىمحشالا نا سا

 هللاو تلاقف اهدحو اهواذدأ 6 ن» أ لاو 4 4ع 6 تءاحو ةسااح ةلدطلا يف مزح كا 1 ةأرما |

 تامءغذ ةداسولا ده لف | ةيراجاب تأااق تا اما اهعم ن 1 يدئالو ئعمو 3ك ل ا

 ةنبااب 0 ل اط لاَقف 9 0 هف و> يف لحد داك : ىَح ا ديز قصلو اهي ءلع تل |:

 ةرعشلا ىرييذلاك كاناو ّللاويفا ينم تركنأ اموهل د تلاقف "يش لكيف دصقلا بحي هللا نا نيسحلا |

 نب ايدل ت تأاقؤ كب توطس ا 00 5و هللاو امأ اهل لاقف 44 .عيف هم 4 هلا أ هيحاص نيعيف |

 ايدل كلا ناو ١, لاق كلذ اغلي 0 هيحتشو  قدعوم لا 0 ٍِش

 تااقؤ مهلا نأ ن ١ هللا ديع ن 0 َتااق اذه ْن اهل ةالوا تلاقف ماشت و ا ضف

 هللاو انآ كلاقَو مهلا ىأ نبا بضطغق ش ١ د ل أ هب كار 1

 كوبأو ىنمتشت هللأ ودع يابإ 4 ك2 ا هللاو اوفكل ءانخأ ةريخلا يف يناححأ ناك ول

 اثر نبل ءاحيرأ ىلا سو هياع هللا ىلع لا وسر مهجرذ ءأ امل مهندب ةءانغ دوو عم جراخلا

 | ىلارتال هللاو ديزاي كب نك اه تأااَقف اهل عضخو اهلكو اديزا انرصحأ مللاق هتجتشو ارو

 ددر , تاء>و ادب ةلمالا دعي ينأر , ال هلئاو كلا دوعأم 1 كيراوج عم ث 18 ءار ا

 عاتسال قاقي وهو ةلجملا يف هنأرما ةكرحب مزح نبال تقرب تءلكت الك هلئمو لوقلا اذه

 تلاقو ديز ىلع نيملاف الإو هتعدأام ىلع ةني ماب تءاح نا ةئيكس ناب [هه مكح مث هيف كلذ هنأ ما
 ا

 انأحو ت>رذ تاع رح ناعاذا هيلا دف هللاو ينارت ناف ةر ظذ ينع دوز نامعاأي هلا

 نك ل حاف رخلا ن 2 و هس 1 ةليايف رادلا ظسو قار 7 وهو لرد هلصتو روع 1

 نب يرطا ( فخأو ) يل ةنك درو تلح ن. اديز اعد مث هنطب كما كح

 اري سانا تووتس بعشا مال 4 كس تلاع لاق ف هيع نع ع راك نإ ريدب زل 09 كوع لاق ءاللعلا دأ

 اواو هوركتاف مشاه نر ور عرف قود اري ولا ه6 مهاربا ىلا تئعبفال تلاق ْ

 ماىلا تتفتلا مث مهار ١. حاكت تباف تربيخو جاحشلا ترك يف -- سهر يف! اولتاقف اًؤاحو يبل

 (تايزلان نوره لاق) يعأو تنأ ينأب ؛ ىلب تااق ربخ وبلا سانألا ناكل. ن ألا نر تلات سنا

 ورم نإ دز 6 لاف تحد نع ىدع ن: ميرا ينندح و أ مس.اقلا اك ْق 0

 ةزوإ عدب ً 008 هعم تح 6-0 ا جر تاريكرت 5 لانو 1 نافع نب نامع نب

 0 ماعط ع -مو تح 5 رائد 317 ينطعاو 1 ه2 ك] هكا لوا اذ لة حاحد الوا

 ام ةديخأ لبقأ قابطالاب رج املف مدقب نأ ماهل ترمأو از ايدل اي ف لاجأ ةخ |

ا اومقرا هللا مكسإ يبرصاخ والا ثار أمأف ديز ىلع نوملسا راصنالا /
 ءاملاو قايرتاا اوناهو ماعطل
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 هءاحو ةناختساب سماق لاق ماعطلاب اعدو ملع هب هلام عوملا نه يبو تححيصا دغلا نم ناكاملف

 رجوتق راخلا ءاملاو قايزتلاب اعدو ةرصاخلاب لتعا مهار اءلف هيلع ن وءاسإ شيرق نم ةخيشم

 ]دي ناديا كا لع 5 يل لاقذ درب دقو هب ينأف هن داعأب لزغأ ا الف ماعطلا عفرو

 ادع نالا لك نك ردا اوي نورا ل١ ند اذه كيلحد: نع ينرخلا هل تل جاحدلا

 مكملا ن نب دم نع خيش 3 ب ناهاس اثدح لاق رامعن , هللا دنع نبدحأ(يرتا را

 مئات ميكضتنا يف لب هلل 2 تااقذ ةئيكس ىلع 0 ةفركلا لهأ نه موق ءاح لاق ةناوع نع

 هيف 5555 يناوقلتا هحو ى ا ام يجوزو اب ع يخأو نيسح لا ىبأ ماتقو اي الع يدع

 توعس ذإ ريستةللتا3 ةيكس امني لاقأ يامال نعدحأ 0 ) 6-2 ( 0 را

 ان ان 0 اهراطق اقل تااقف * يا ثع نه ثالث االول # لوش لالا ىف ودح ايداح

 يح 9 ابا مالغل تلاع هنضلأ َقَح كيذا 4 ءاط لاك ثاللثلا هداهام هع عمسأ يف قد لدحرلا

 ةيءالاذنم 0 هللاهحبق تلاقف # ورهع م و عوتلاو ءاملا * لوش مك ااا لا عج ارق هلم عمسأ

 ال مقلا هاطعأف هلاقثأ لوحي ىوق لع ىذا ترماق ةنكم عمجح ب بعشأن ا ىنئادملا ينثدحو (لاق)

 ل للا للغ انق لمح. هنآوا قالطلا هسزع لاق تدرأ ام دلواطعأ هلتلاق هن 2 30 املف اقنعض

 2 ؛ ملاس ن ءةيش نب ردع انثدح لاق زيزعلا دنعنب دحأ (يرحلا) القت لله 2 هج

 نماتطقسف راخا يرن مالسلا هيلعنيسملا تنكس تف ال ب نايفس نع يرانا

 ينرخا لاق ىمهسلا ةفاذحوب | ينثدحع تايزلا نب نوره (لاقو) اها تمرف ةعباسلا ةاصخ ا اهدي

 أماف راقحا نطس ىدب رملا هللاقي رصق يلا ءاروزلاب اهلامتاقان ةنكسنا ةحاط نب دمم 0 دحاوريَغ

 أهم اد رب تلاماو هق رح ىلع تيساحف ل 1 تءاح 06 يشك اهراود اهعمو تدار قد قع كك

 (لاق ) ءاروزلا ن م ريخ رصقلا اذه يف ةعاسلا هذهل هللاو نو. لا تا ف اذه تااق م :لتملا يف

 نأ نا .ءاطلاو ني.مشاطا 0 م هريغو رمغ نع هيبا نع ىلفوالا د نب ىلع ينثدح نوره

 اهه>و 20 ًّ 0 َوَح اهيع 9 يف هءاس ام تحرخ مالا هيلع نيسحلا تت 5

 ا لاقف هف تعقو دقام ير :الأ هل تلاقف اههد> يفو اهلا اءطقنه سيفارد ناك انا مظعو اه و

 خاسو 2 محو دل> قشو اهع>ضاف 2 تااف كملاعأ ى ىت> ملالا نه كسعام ىلع نك رسعل ا

 ' ةيحاب اه ح تح ءابغ 2 كا و 7 ةقدطا 3 ف م ناكو اهتورع 00 8-2 ع قه محلل

 1 0 ةئكسو اهعضوم ىلا 7 درو مجأ اه> رذاف لاق اه < نم ةماسلا قورع لست

 ناكفاهيع ر>ؤم يف ةزازأطا كلت رئا ىتبو هنم تربو اهنع كلذ لازو دارا امم غرف يتحنئنالو

 نسحلا (ينربحا) اهنيع يف الو اهرظأ ىف كلذ رؤي ملو ةنيزو ىل> لكسر اويكو

 1 د ا نس ل عا هيو رو نب مساقلا نب دمحم انثدح لاق ىلع نبا

 نعهينأ نع قدشا نبدد اج ان” لاق صزالا يلأ ن نعد قرحاو قا 0 مادا

 0 قرم ةريغص ينودتعإا لضرللا 00 ) ( ١

 اى

 0 ا ا

 ابا | | 1 1 1 1 1 1 101 1 10 1 0 0 2ز2ز2ةزةزةز | 1 1 1 1 1 2 1 زة2ة 1 2 2 2 2 2 2



 ةطحالا

 ةفاتض. يف عمتجحا أولق هياع افوقوم ة ةمش ن١ رم نع زيزملا دنع نب دما ينربخاو مالس نب د

 مهتنذا مث امايأ 1 2 تداصل 3 ل 2و زب كو قدزرفلاو 0 مالا || هلع نيسحلا تن 3 ْ

 دق هّعيضو اها ة 4ف صو تح را 2 * مى.الك عيستو | 2 الو مار ثدَح تدعّقف اه .اع اولخدف

 لئاقلا ا تلف د نأ اها اهل لاو قدزرف هأأ م تااَقف 0 ,داحالاو راهعالا ثور |

 0 نظرا مقأزا طا نإ ةماق 3 نم نا ءاد م 2# 0

 هر 0 ل ل ماا

 ردا د زاك 52 تأ 18 3 85 اورهشب ال سا سعالا وءفرا 1

 ا صن جاس نه رمحاو »9 اك اكو د نيباوب رداا

 قحلاو ولالا هده دح اماعو كيلع ترئس اله كرو اهرس ءاعفإ ىلا كاعد 0

 "00 1 نلاقن اذ أ اه لاق رز مك أ تلاقف تج راحو !ممالوم ىلع ت 0 1
 ماللسإ ىمح راف ةراب زلا 0 ان اذ لو بولةلاةدئاص كتقر ّ

 ماهغ ن لوم : نك 0 تا تن هناك ا ىلع كانوا 0

 مام ريغ ناكو كاذ تاص رول نب 1 يذلتك كذيع ناك و

 # ماولالو فاصال لاي #* هلاصو تقر! نم 1 يفا
 . 3 ع |

 فاالاهذه د ف.ض كنفو فيقع تنا اهاثا لعام اط تاقو اهدب تذخا الوا تلاق مها لاق

 لئاقلا 0 تلاَقف اذ نا اه لاق نم نك تلاَقؤ تدح رو امالاوق كا 0 مْ كلهأب قّلاو !ز

 م | قاواحا دع 000 ق'الذ كنه نعاي ىنحأو

 0 نحف نا بابسأ كمفدو د 000 ع كود

 0 1 تدعاب ذ ذإ كاشأ »# لطاق مر 1 ام هللأ وف

 مْ ايمالاوم 1 2 9 كالطأ قأاو فال الا ةنالا- ءأ| هدد نحت ككتو كا لاا مع :+ لاق

 ل 1 تااَقف ان اه لاق بيصأ ا تااَقف تدحرخ

 را املا سس كلل هه نسكب اه لاه نا ال ر 1
 را اال دلت مكب[ 8 هانم وسيم لك ىدفت

 اهمالوم ىلع تاخدمأ كلها قأاو تالا هذه 1 اراك انألدمو اراخص انتسر تااقف مم لاَ

 دعبل اذإ يا ىرقلا ىذاو. هع هلل نكنبآ له يرعش تبل لا

 دوش نعد ىلبك لكي 8 ةفاقنت ننس هيدح لكل

 صهزالا يبا نبا ينربخا كلهأب قآعاو رايد فاالا هذه ذخ ءادهش انالتقو ةشاشب انثيدح تاعج

 ةيوارو ريشك ةيوارو ريرج ةيوار ةئيدملا جا: لاق يريب زلا هللا دبع يبا نع دامح انثدح لاق

 تنب ةنيكس اومكط رعشا يحاص لاقو هب>اصب مهنه لجر لك رختفاف صوحالا ةيوارو بيصن
 ا يَ نوداهن 0 ” رعشااب اهرمو اهاقع ن 2 هنوفر ا ال مالسلا أهمماع لع نب نيس أ |



 ( احا )
 : ٍ 00 01 وهال دا باو 0 انوفوت اذ

 | لوقي يذلا ك.>اص : سلاريرح هوا كك 2 |[ةْق 0 ا ند ٠ ناك يذلا ايا أور دف م ل الع

 مالسإ يمحراف ةرايزلا تقو * اذنلوبولقلا 00 ٠

 ربل صودالا ةيوارل تلاق 5 هر عاش حبقو كح ظ هللا حبق قورطلا ند ىلحا ةعاس ياو

 ترقنيعلا هبام "يش نسحاو »# أيميعل رهام يفيعا كل

 تلاق مث هرعش حبقو كبحاص هللا حبق حكني نا كبحاص بحيؤفا حاكتنلا نم اهئيعل رقا "يش سيلف ١

 لوش يذلا كرحاص سلا ةيوارل 0

 يتع نذ تافامل اهبالط نكلو * امتيلط ام يعم يلقع تكرت ولف
 تبدصت ةيوأرل تلاق م هرعش ح فو ك.ءاص هللا حبق ِهلَقع كول اما يوه نم ك.يحاصإ يرا ف

 لوم يدلا تحت ا

 ىدذدعا م م د ند انز>اوف »2 تع نا تديحام دعذدب ىحأ ظ

 لاقالاهرعش حقو هللا هدأ هالعل اهةشمتب نعي الا هةمه هليرا ق

 يدعب ةل> ىذل دعد تحاصالف # تما ناف تد.حامدعدب ميه

 : كوشي ئدلا كيحاص ما ةبوارل تلاق مت |

 #* اقلح ايرثلا م 2 اذا اليل »* ًادعاوتو ةامازت نيةشاع ن

 5 ا ل دا قىح # اهلا لبا هنأ ناب

 ١ يف مم دحا ىلع 0 2 هرب ّق قدا لاق اه اع لاق اللا . رعش حقو هللأ هدد تلاو ل لاق

 هذه فلاح هناق الح الأ ههه 2 تالذ لكم ىدع نب ميلا يل و لاق هم دقت و مولا كلذ ١

 لوش يذلا ك.حاص نيلأ 2-1 3 تلا لاقو ةباورلا

 اهمالك ىلع ىح الا اا نعرع دايخ ا

 راعشالايفو هأ 0 ههشاك الامه ن ناكو ه هرهدش قف اقداض ناك نإ _ هللا 2 تلاق م لاق

 3 اتيسل انههرك دل ناغا رالف ةررادلا

 تس

 هس شبرا خت زإب ضع 0 اذ ةمأق نيناك نك فاح هد مه

 راسلوا : يجر يحأ # م

 0 لاق ريهز كا 0 ا سول نع 0 6 مر 1 لاق 3 1 ةفياخ أ

 عاقولو لاقةطقير رج اللو عاقو اهدح ال لاشي نام الغ فقدررفال ناك لاق ساو نع مالاس كَ ليم

 قدزرفلا لوقي

 ا

| 

 »* 1 ره 0-3 ضاوه اذا »* 1 1 1 اذا فيلا



 (ا58)

 ١ ف لوقي هلو ٍْ

 | مارقلا < هسار لخداو *# يع لوقلا يجو نوغاراف

 مايبرلا عمت هيلا كاذو .«ايزثلا .كدعاوت هل ناقف
 مائسلا عم 0 ةسداسو * سمح نهو ناتناو ثالث

 : هو»# 0 طبل ىلإ 1 نعارخ 00

 ور#<# نع و )ب جزه امفو يماشو ا را فمر فيف> عماخ نبال تايب ل ْ

 وبأ ( ينرخأ ( يلع سولاب ليقت يناب ا نبال ةف كف 3 اعل جزيلا نأ ىسيج»ز 1 ةنا نا | ا |

 قدزرفلا لاق لاق مالس ن ا ا كافل هفم اذ ؟

 204 نكرلا مقأزإ ضقنأ م * ةماق نياكع 00 ياحلد مه

 0 ل مأ 2 0 ني الا“ ضرالاب ىالج رت وتسا|٠ ف

 00 صرت جاس نم ا »* ا الكححو 3 فه نيت ,اوب ا

 000000 اأو ةوال لاز وهو ةئدلل نع نإورج هعراو هلع نشرت كلذ تركنأف لاق
 01101 1 مرو اقل رع رع ةنوع يطع نا واب
 (مس)س رءاملا اذ كاذب ىلعىدخأ #« ةموتح ةفيصصا ا

 نسمتلملا ةفيح لثمفدحصلايف * نكتال هي قل ْ

 ًاضيأ كلذ يف لاقو :

 رد ايلول تدعو 518 اول ىلَخأَو ين>رخ أو

 لاق ءابإل هعطق انهي الزب رع كلذ رك دورا

 دي مو تاللض اولا (ةؤ -# 0 يتثأ كسفن تشو

 مرهف لاقو 00

 مراكملاوالعلا عاننع ترصقو * ةماق نينا ا 00

 دع نب نام لاق لاق هم :نب رمع انثدح لاق 2 ا

 هلوق هدشن اق هتف 0 5 1 قدزرفال كللملا 1

 قر ام ءاراد نمت ا 2 كف وعل دل اجو نتاشعأل" تق نع

 هلوق هدشنأف ىندوز هل لاق

 قلع خ أذ ؛.طو ضاضتفالابت مد يأ هر ءاج توط# ماع لا صيب نه عمان هو د هن اورلا و 6

 ها تاعرتفم ريغ يراذع ن ه عا ما ىليق نئءطي ' ا نءقو قدزرفلا كولو تاطاخ ذأ

 مهلا ب باب ىف حيضوتلا دهاوش ن م-تانلاَو هأ هلا لدي ءايلا ةرووثملا ةياورلاو ( 50 ركل ا

 ىث ةموتخم ةفيحصإ ينتوبحو يدلرو («( نوذلاو ا فد 4 0 ناو سعي 5 0 ْ

 نثر هللا احل وي دش دسار 1س



 (أاةذ)

 ماش دا عم لع ةدداسو نب سم نوف ناتنباو ثالث

 نم ىل دنال ءامأ انأو يدع انزلاب تر رفا كيفي تالضأ دق ل كلا ام ناحلس هلال

 00 لاق لحو نع هللا لاق امو لاق لغش مل لجو نع هللا 0 يف تذخأ نإ لاق كيلع دفعا

 . ناماس كدعض)ت نولعشي الام نولوةي - وعن داو الن ا 0 و 0 نووالا معي ءا رعشلاو

 ا نب ماشه ( ىنربخأ ) هيلع علخو ةينس ةرئاجم هل سمأو كش نع تأردو اهتيفالث لاقو أ

 ةوازتاف فرعلا ند موقب هس م نمو وه قدزرفلا لز لاق ةدنع أ نع ذامد ناسغ وبأ انئدح

 1 ::تحاصو اهسفن ن ءاهدوارف مف ةيراح ىلابد ليالا يف ا ءارق اونسحأو هوم

 نأ ا هب .لز يذلا لح رلا 4 لاق ميهيو ركفتي لمط هوبلاو هدب نم اهوذخأف اهيلا م وقلا

 55777 دقو ةغارملا نباب فاك يف كلو ىب كلذ امو هللاو ال لاق ةيراخلا هذ- ه نم كي

 لاَقف ريخا

 ا راع تكرتوةيز تلحر # موق رادب تالح ذأ تنكو

 010 ار ع نأ دعبام هللاوف لاق كاذ نوكي نأ ىسع لاق اذهل نطفبال هلعا لجرلا لاقف أ

 هنيدي تدبلا اذم اهبف لعفلا دام ريرط ةديصق مهدشن اف هنع هولاسف تدبلا اذه

 اتحصصسسا عمك

 مالاسإ ىع>ر كايا تفو # اذ سيلو بواقلاةدباص كتقر ِ

 ماهغ نوم ند رد 2 * ةناك نغأ لع كاوبنلا قير

 مالحالا نطاوب لحمي نميف « ةقيوس وجم انلزنم تاهيه

 قدما 0 دو تا نب نع 0 ؟لا ىارعأ ُق ةلاسلإ نيم ىنان 2 00 ءانغلاو زبر رعشلا

 | أنبأ ةنان نب (ورم ركدذو) ىحم لو>:م ن 0 هلطاو 0 ىلا ةيدساب 0 ُهَقب رطلا هذه ن

 | ىناثاايفلوأ القت حرس نبال هنف ئك ىلع ركذو ةقيرطلا هذه يف عبارلاو يناثاا يف 5
 ١

 أ طاب يللا هبسني نم سانلا نم نيحي نب ىلع لاق ىطسولاب وه لاقو شبح كلذ ركناو ثلاثلاو
 رمصتنلاب ليش ف.فخ ىلذهلل هيف نا شدح 5 ا

». 

 اًقلح ب ايرملا مخ اذا ىقلب »# ادعاوتو اليا زت نيقشاع نم

 اقزم م 0 قزف دصر »+ ةقر ةفاحم اءهمامأ اثءق

 اقرفت حاملا قرن اذا قح «: اهذلأو ةلثل ماأ ان
 ياشطاو سنوب نع رهاب لوا ليقل فريقخ .ديعل ءائفلاو صودالل نعش ا

 ه2 كس راخا ناك مجر جم

 ٌْ اضيا كر يعشلا صم اع نع ينقثلا تودعإ ىلا نع قاد نع زارا ثرحلا نب دما يورو

 (رشغ عنباو - يناغالا 58 )



)١٠( 

 | ىلع لخدف ةئيدملا يللا رح 0 ىلا 5 اف احاح بح قدزرفلا لا ينثملا نب رذدعم ةديع وأ

 ا | ]] لق ىالأ رتشأ نم قدزرفاي هل تلاقق [كنم ءالشلا هلع نيبحلا تق 0

 ماس هيرايز نمو ىلع © زينع .هبنحم نم يدفن

 هي اذا و ينارطإو 7” هأ راالحم .طاوئسمان هو

 ' لذ دق دفلا نم املاداع م ينع جرذاف ا ال تلاق هنم أ كنء.سال ىل تلد نمل هللاو لاق

 كلوش تح كل ه4 رمشأ ك.دحا ص 57 تااق نأ لاق ىاتلا 0 ند قدزرفاب ت تااَهف ا ماع

 7 ازإس. ل اوكربةترزاو نإ رايعتسا ينحاط ءأم لالو

 رارسسالاتفعو ثيدحلا مك © اهئارف عب 0 اذا تناك

 دامو ميياع 0 1 لا اوك ةتين اء[ رقلا تلال
 اهوحو ثلاتلاءويلايف اهلا داع 3 ”جردلا هنا تامه ) 4م 0 تك ا 0 35 نكل هللاو لاَقو

 ! سانلا يشار قدزرؤ اب تلاقف اهب بعأف وم هالح1او ىلا قدزرفلا رظنف لياعلا نماك تادلوم

 لوش ثيح كب 3 ا كيحاص تر تلاَقف ا" لاف

 اناللتق نيم ١ مَ 1 رط يف يتلا نويءلانا

 انكرأ هللأ قاخ 0-0 نهو ات هب كا وكجال ع يتح بالا أذنع ءرمل

 | مالبسلا ةدا راةكهن كلا ت تن ١ امظع كح كياعىلنا م هيلع هللا ىلد هللا لوسر تذل 1 لاَمو

 اننا هذهو يريص هعم لع دقام ىلو كتمحأ 5 ن* يمن١و يبدكت كنم ىنازح ناكف كنلع

 يف شضدأو ينفك ىف جودا نأ ا تم نأ ناف توق ى 3-9 ةئيدملا قرافأ ال ىلعاو حورو ودغل

 ١ اهطنرب اذحا م جر ةبراخلاب هل تي وكل ب حعض) هت.حا يفلا ةيراا ينمي ةيراحلا كلت ل

 يشن ىلعاوم كيتا ىناق ام نسحا قدزرفاب تلاق مْ اممئتافقا ىف نففدي نا ىراوخلا تامر

 ىله ولا ىلع ن دحا انثدد الاق ىرهوالا ريزءلادبع نب دمحاو رامع نهنلا دمع نبدا (ىنريخا)

 الإ لوو دعب دحأ لع لسي م هنأ مشاه يب خويش نم ةعامجوهتءوهمتو هبا نع يلا يف ن' دح لاق

 ْنإ كلا ةئيدملا ىلعو 1 م او مالسلا هيب هيلع نيسحلا تل 4 ب الا ماما ريغل نيمو هب هيلع هللا ىلد

 ارادت م لسراف ديد رح يف 0 |١ 95 ْق كلذو ةزانحلاب و هيلا أول_سراو كلا ديع

 يي هيورظتنب اوسا>و ل ىلع ىلصملا 05 قف نعل عضوف اهب اع ىلصاف د هدا حل

 يت> هورظتياولاز م 3 ولا تءادعأ 000 .ث اهب اوندحتال لاقف هيلا اولسراف روظلا راص

 ” او نعاناا كيو يجي لو ةمتنلا 7 ندا ذاق هيلا نول: كلذ لك ءاقعلا كلم

 هيلع نيسحا ن ١ ىلع نر نوئرصتو ا 1 0 .اع .نولصي اوقاف اوماقث س اعنلا م

 صا عاب قاف لاق نت نا موق ن ط اف كلا دع نب دلاخ دا رآ اماولاق بريطل 0 0

 ةدنع فرعي ناك | راظع يطععاف يناملا هللا دنع ن دمحم اهخأ ن 1 ضو شعنا 0 تءخوف

 تياص |. اف: 4هئم غرف دقو 0 يوت لود دقوأ مث راك د نار هم ةارو_ شاف دوغ



 ( ؤاأ)

 ىلا زك ذو حاطنلا ن نب ةبيش املع ىلصف اهونقداو اهماع اولص ملا لرا خيصلا

 راند لامس راب دوعلا اط عاتب ١ يذلا وه نسح ن 6-0 ديع نا هريؤح

 كساوص

 برمعلا تدب يف ةدلجلا رضنحأ »# يف“ لسسعلا 0 رضخحالا اناو

 بَكلا دقع يلا ولدلا اع «. ادام لحانب ىناجاسي نم

 تاظملا دسع هوما نس »+ ص ود كتفانم دنع ا

 بهذ 0 فام ديع ون و 2 مهرب ن 00 ةخص مول _

 ترملا تانودب قوف و سس انو ل هللا ي 00- 9 موف ن 7

 هانا مذ ع نب سا علو # 44 ينباو 3 د
 يب

 : دولا فر نذير ا لا قرص 1 |.هد ل ةغلاو يالا سا اعلا 5 لضفالر هغلا ا

 ا 0 نءاوكالام نباود ل 5 ءى 0 وب رك ذورسصن لاى قاطملوا ل ام ا كول |او

 فب هذ كلام نو لمر حج رسم نأ 0 نأ يضاف ذوناحلا ة 4 2 كَ و حد سم ناو

 كلاذا لوألا ليقثلا ا يملا نا ولو لع 20 نا انو ليقع ف.هح> كيعم نول مر

 نب الذا ششي> رك ذو لمر فيفخ هيفز رنإال و حدي #م نال نايناثلا هباتك يف ةنا تور 507

 نع( داج م رهاب لوا ليش حيرسنب الو رصنلاب لية” ىلا يناثلاولوالا ينىلودصلا بجاحلا

 هب ذادرخ نا 0 ذو لاق لمر فريفذ> هلا ركذو ىلا نبا هقفاوو ان امهف ةقئئاع ىلا هبا

 يبلا 1 أ - نب العلل هردع -_ 00 تاسالا هل ند 0 0 سه ماذع اأو قحسال هلا لاقيو '

 وأ هل ةديصق نم نكل *« ينثرمإ نه رضخالا اناؤ * اهلوا ىلا ةديصقلا نفاس يلف

 بعأو 8 وهأ ىكلح) #*# تششنأ ميئادلو قدر باش

 بطعلا لم تل قى اذ> ند »* 5 يد قرفملا تح

 اهيف يتااةديصقلاو يطسولاب لمر فيفخ مشاها نيتيبلا نيذه يف

 برءلا للسن نه ةدللا ريض>ا # ينفرعي نم رضخالا .اناو

 ١ هلوق اهلوا

 بحم خيشلا ابصو يباصتو برطنيح الو خ.ثلا برط

 ءزجل ا هيايو رسشع عبارلا ءزملا من

 رابخا 3 رمسع سم اذا

 نب لضفلا

 0 يوللا



 د 5
 ا 10 ./ 0

3 0 1 00 

 4[ يناهصاالا جرفلا ينأ مامالل يناقالا باتك نم رسشع عبارلا ءزيلا ةسروف ]يح

 ةفرد
 م6 الا نب ةلبحو ناسح رايخا

 ا ةونع ةصقو هرامخاو يرعبزأا نسا ١١

4> 

 رانا 0 نإ ورءع 9 "5

 نب سف رح نك 2 07

 هرابخا ضعبو ناماس نب مشاه ركذ 47
 هريخو مدأ نب يلع ركذ 8

 نأشلا اذه 2 هتصقو ةنسأ و ةدعاس

 ةنان نب وردمع 3 6+

 ءناحأو زيزعلا دبع نب عدأ كد هم

 هلتقمو كلام ريخو ه اخو م

 هيسأو نيزكلا راخا 74

 ءراخاو يوخلا لمافلا و م6

 هرايخاو فيضصولا ريصن نإ ةزم نب 7-5 بدسأ ١//

 هراخاو ديل بدسأ ٠.8

 همسأ و معلا دايز را همم

 ةيراش رايخأ ٠6 ١

 هيسأو ريشإ نب نامعتلا راخا | ١١4

 ةيعش 57 ةريغملا ةمحر 1

 ةيساو ريشا نإ دمع رابخا * ١

 هرايخاو تفند ركذ ا١هك'

 هشنو نايا د 1817

 ةئكس راخخا ىلا ثيدحلا عجر ١59

 ه1 تك 1
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